
Aanbeveling “Late zwangerschapsafbreking voor 
ernstige medische condities”
 
Inleiding 

Minimaal vereiste zorg: 

1. De vraag naar zwangerschapsafbreking dient te worden gerespecteerd; 
indien de vraag niet in overeenstemming is met de besluitvorming van het 
multidisciplinair team dient een verwijzing naar een ander centrum worden 
voorgesteld.  

2. Bevorder een zo zorgvuldig mogelijk proces van geïnformeerde 
besluitvorming  

3. De alternatieve behandelingsopties, zoals medicamenteuze inductie versus 
instrumentele verlossing evenals in sommige omstandigheden een inductie 
met postnatale comfortzorg worden met het koppel besproken. 

4. Onderstaande kernaanbevelingen dienen als hoeksteen voor de 
behandeling, maar lokale verschillen in de aanpak zijn mogelijk en werkbaar.  

5. De nazorg sluit zo goed mogelijk aan bij de wensen van de vrouw. 
6. Rhesus-negatieve vrouwen krijgen anti-D immunoglobulines toegediend. 

Wettelijke bepaling 
Na de termijn van twaalf weken (14w A) kan de zwangerschap slechts worden 
afgebroken, indien het voltooien van de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor 
de gezondheid van de vrouw of indien vaststaat dat het kind dat geboren zal worden, zal 
lijden aan een uiterst zware kwaal die als ongeneeslijk wordt erkend op het ogenblik van 
de diagnose. In dat geval moet de geneesheer tot wie de vrouw zich heeft gewend, de 
medewerking vragen van een tweede geneesheer, wiens advies bij het dossier moet 
worden gevoegd. Een limiet zwangerschapsduur werd in de wet niet weerhouden. Er is 
geen wettelijke verplichting om het advies van een ethische commissie in te roepen. 

Een zwangerschapsafbreking kan enkel wanneer de zwangere vrouw hierom verzoekt. 
De vaste wil van de patiënte moet schriftelijk worden bevestigd en in het dossier worden 
toegevoegd (wettelijke bewaartijd 30 jaar). 

Een verplichte wachttijd van 6 dagen dient te worden in acht genomen na de vraag van 
de patiënte tot zwangerschapsafbreking. 

Een registratie is verplicht bij de Nationale commissie voor zwangerschapsafbreking 
(bijlage A). 

(http://health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Commissions/Abortion/
index.htm?ssUserText=type_IE2Form#.Usu3UP3FEnU) 

Diagnose en besluitvorming 

1: Diagnose van een ernstige congenitale malformatie 



De volgende aanbevelingen zijn wettelijk niet verplicht, maar versterken het zorgvuldig 
handelen bij (1) het vaststellen van een ernstige congenitale malformatie of (2) een 
maternale aandoening die de normale foetale ontwikkeling beperkt of de gezondheid van 
de moeder ernstig in gevaar brengt bij het verder zetten van de zwangerschap:

- een aanvullende investigatie via invasieve diagnostische technieken (genetisch, 
biochemisch,...) 

- bijkomende beeldvorming via expertise echografie, foetale MRI 
- counseling door foetale specialist in verband met de bevindingen op een objectieve niet-

directieve wijze 
- aanvullende informatie verstrekking van het (de) betrokken specialisme(n) in verband 

met verdere opvolging, therapeutische mogelijkheden en beperkingen, prognose 
- het voorstellen van de casus op een multidisciplinaire stafvergadering (inclusief 

vroedvrouwenteam) met open discussie rond diagnose, prognose en therapeutische 
opties en beleid (inclusief psychologische ondersteuning). In geval van een ernstige 
afwijking zonder therapeutische opties of een behandeling met geringe verbetering van 
de prognose resulterend in een perinatale sterfte of ernstig blijvend handicap wordt aan 
het koppel de optie tot zwangerschapsafbreking voorgesteld, naast andere potentiele 
opties zoals een conservatief beleid met neonatale evaluatie en eventueel palliatieve 
ondersteuning. 

- het informeren van het koppel aangaande de beslissing en de eventueel te volgen 
procedures afgesproken op de multidisciplinaire staf door de verantwoordelijke 
(behandelende) geneesheer. Indien gewenst kan het koppel opnieuw voor verder overleg 
worden uitgenodigd. 

2: Voorziene omkadering 

- Er wordt een informatiebrochure aangeboden met beknopte informatie over de meeste 
aspecten van de zwangerschapsafbreking.  
- Het voorzien van psychologische opvang via case manager, sociaal assistente en/of 
psycholoog indien gewenst door het koppel. Na verwittigen van de verwijzende arts(intern/
extern) en/of huisarts (als beheerder van het patiëntendossier) kan de opvang uitgebreid 
worden op vraag van het koppel 

- Om de continuïteit te verzekeren wordt de verantwoordelijkheid rond het beleid 
toegewezen aan één arts om het aantal betrokkenen voor de patiënte beperkt te houden. 

-Een begeleidingsdocument (voorbeeld in bijlage 1) (elektronisch in het dossier van de 
patiënte of op papier) bevat een korte anamnese van de patiënte, vermeldt de 
betrokkenheid van de verschillende zorgverleners en de aanvullende onderzoeken die 
dienen te gebeuren. Het document is de rode draad in haar verhaal en voorkomt onnodige 
herhaling van vervelende vragen en opmerkingen. 

Procedure en kans op complicaties 

1: tijdstip van opname 

De opname tot zwangerschapsafbreking kan ten vroegste na een wettelijke periode van 
reflectie van 6 dagen, en enkel na vraag van de patiënte(n). 



De patiënte(n) wordt(worden) voorafgaand aan de opname voor een gesprek over het 
verloop van een zwangerschapsafbreking uitgenodigd zodat alle punten betreffende het 
verloop worden toegelicht. Dit omvat oa: 

-plaats van opname (verloskamer, materniteit, andere eenheid) 
-het voorbereiden via mifepristone inname 
-het uitvoeren van een feticide, de keuze voor comfortzorg in overleg met de 
pediaters 
-pijnstilling via spinale/epidurale analgesie, pijnpomp, intramusculaire toediening, 
perorale medicatie 
-begeleiding tijdens de arbeid en partus 
-tussenkomst sociaal assistent (oa administratieve afwikkeling), casemanager en/of 
psychologische ondersteuning 
-het afscheid nemen van de baby 
-aanvullende onderzoeken na de afbreking (RX, APO, huidbiopt,..) 
-advies postpartum controle bij doorverwijzende gynaecoloog inclusief contraceptie  
-nabespreking rond definitieve diagnose, herhalingsrisico, gerichte onderzoeken bij 
volgende zwangerschap, genetisch advies 

Bij het tijdstip van opname dient rekening te worden gehouden met de noodzaak van 
eventuele aanvullende onderzoeken die tijdens het WE niet kunnen uitgevoerd worden (cfr 
autopsie), waardoor kostbare info kan verloren gaan. 

2: beschikbare documenten in het dossier 

Een medisch attest (wettelijke bepaling) (voorbeeld in bijlage 2) met vermelding van de  
aard, de ernst en de prognose van de prenatale aandoening wordt door twee artsen 
ondertekend. Patiënte (en de partner) dient (dienen) een toestemmingsformulier 
(voorbeeld in bijlage 3) te ondertekenen voor een zwangerschapsafbreking. 

3: foeticide of comfortzorg 

Een foeticide wordt aangeboden vanaf een zwangerschapstermijn van 22 weken. De 
foeticide is een korte invasieve procedure onder echografische geleiding waarbij onder 
lokale verdoving de umbilicale vene of het foetale hart aangeprikt wordt om 
medicamenteus (lidocaïne 2% 10ml + fentanyl 100microgram of KCl 1meQ/ml + fentanyl 
100 microgram) een asystolie te veroorzaken.  

Indien het koppel geen foeticide wenst en een foetus met een zwangerschapsduur < 24 
wordt levend geboren, is comfortzorg nodig via de tussenkomst van een pediater/
neonatoloog.  

Indien het koppel geen foeticide wenst bij een zwangerschapsduur > 24 weken, is overleg 
met de pediater/neonatoloog nodig voor comfortzorg. Ondanks het feit dat een late 
zwangerschapsafbreking enkel voor zeer ernstige condities wordt uitgevoerd, is een 
inductie geen garantie op intrapartale of neonatale sterfte. De optie tot comfortzorg is 
bespreekbaar in overleg met de neonatoloog/pediater wanneer de conditie bijna zeker 
lethaal is op korte termijn (ernstige longhypolasie (primair of secundair), ernstige hydrops 
foetalis met cardiale dysfunctie, ernstige neurologische aandoeningen met respiratoire 
weerslag). Een nieuwe trend evenwel ondersteunt palliatieve comfort zorg ongeacht de 



duur die deze palliatieve aanpak noodzaakt. Via multidisciplinair overleg met het koppel 
worden de gemaakte  afspraken zorgvuldig in het dossier genoteerd. 

Nadien kan het koppel autonoom of onder begeleiding (vroedvrouw, gynaecoloog, 
psycholoog) afscheid nemen. Dit wordt voorafgaand aan opname met het koppel 
besproken zodat hun verwachtingspatroon overeenstemt met de realiteit. Uiteraard heeft 
het koppel hier in een belangrijke stem.Het is belangrijk dat de wensen en verwachtingen 
van het koppel op verschillende tijdstippen van het proces opnieuw afgetoetst worden. 

4: wijze van TOP 

* cervix voorbereiding met mifepristone 24 tot 48 uur voor opname (1 tablet, 200mg per 
os) 

* Mechanische dilatatie via hygropische stiften (Dilapan®) kan overwogen worden in 
specifieke situaties zoals litteken cervix, vroege PPROM 

* Er zijn meerdere mogelijkheden om de arbeid te induceren. Het gebruik van 
misoprostol in de fornix posterior is een valabele methode. Verschillende schema's met 
gunstige uitwerking zijn in de literatuur bekend. 

Bespreking van de nazorg 

1: Aanvullende onderzoeken 

*Een autopsie (foetus en placenta) na expulsie wordt standaard aanbevolen bij een 
zwangerschapsafbreking tenzij de diagnose eenduidig is.  Het is de taak van de 
gynaecoloog het koppel zorgvuldig in te lichten over de diagnostische meerwaarde van de 
autopsie en het belang ervan bij de latere counseling. Bij weigering van het koppel kan de 
mogelijkheid van minder invasieve onderzoeken zoals postmortem MRI met gerichte 
biopsie aangeboden worden, afhankelijk van de expertise van het centrum. Het 
beperkende karakter van deze benadering dient te worden toegelicht. 

*In geval nog geen materiaal voor genetisch onderzoek werd afgenomen via vlokkentest, 
amniocentese of foetale bloedafname, is het raadzaam een huidbiopt en/of 
navelstrengbiopt te preleveren. Ten tijde van de foeticide kan er eveneens vruchtwater of 
foetaal bloed worden afgenomen zonder extra last voor de patiënte. Bij foetale 
bloedafname is het nuttig om een staal voor DNA onderzoek af te nemen op een EDTA 
tube. 

2: Complicaties: 

- Koorts te wijten aan de toediening van misoprostol (> 38.3°) wordt behandeld met 
toediening paracetamol en mechanisch afkoelen van de patiënte. Bij temperatuur van 
meer dan 39° wordt de volgende toediening van misoprostol best uitgesteld. 

- Retentio placentae is een relatief frequentie complicatie na TOP. De arts die de expulsie/
partus begeleidde onderzoekt de nageboorte zorgvuldig op volledigheid. Bij twijfel wordt 
een echografische exploratie van de uterus caviteit verricht er een aanvullende revisie 
van het cavum uteri uitgevoerd. 



-Lactatieremming kan worden overwogen (cabergoline, 2 tabletten) vanaf 18 weken 
zwangerschapsduur. 

3: Ontslag 

Indien de kraamvrouw geen medische, verloskundige of psychologische problemen stelt, 
kan zij het ziekenhuis de dag na de expulsie verlaten met de nodige info over 
lactatieremming, contraceptie, en kraamperiode. Een postpartumcontrole wordt voorzien 
bij de gynaecoloog (doorverwijzende gynaecoloog) ongeveer een drietal weken na de 
partus. Het koppel krijgt eveneens een afspraak voor de nabespreking van de resultaten 
ongeveer een 5 à 6 tal weken na expulsie wanneer de resultaten van de aanvullende 
onderzoeken beschikbaar zijn. Zelfs wanneer niet alle aanvullende gegevens voorhanden 
zijn, is het zinvol om het koppel een eerste round-up uit te nodigen. 

 Administratief 

1: Aangifte doen of niet? 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
(1) aangifte bij de burgerlijke stand van een geboorte en/of overlijden, zoals bepaald in het 

Burgerlijk Wetboek, en  
(2) de registratie van de epidemiologische gegevens van de zwangerschap en bevalling 

via het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG). 

Beiden gebeuren via het aangifteformulier model IIID: strook A-B (1) en strook C(2 – 
medisch geheim, na invullen te verzegelen in de aangehechte omslag door de arts). 

Er is een medisch attest nodig dat de zwangerschapstermijn aangeeft. Het volstaat om 
op strook A van het model IIID te vermelden ‘postconceptionele zwangerschapsduur : 
….dagen’ 

- Doodgeboorte > 180 postconceptionele dagen (= 27 5/7 w postmenstrueel) of 
levendgeboorte 
➢ Aangifte bij burgerlijke stand is verplicht (ouders / begrafenisondernemer) dmv 

model IIID. Het kind kan een voornaam en desgewenst ook een familienaam krijgen 
➢ Foetus kan enkel door begrafenisondernemer worden verplaatst en dient te 
worden gecremeerd/begraven 
➢ Bij levendgeboorte dient model I voor geboorte te worden ingevuld, gevolgd 
door Model IIID voor overlijden 

Doodgeboorte > 140 dagen (22w postmenstrueel) en < 180 dagen (27 5/7w 
postmenstrueel) 

➢ Aangifte mag door de ouders, maar is niet verplicht – indien gewenst via model IIID 
met vermelding van de postconceptionele termijn in dagen 

➢ Het kind kan een voornaam, geen familienaam krijgen  
➢ Foetus kan desgewenst worden begraven/gecremeerd; tussenkomst van 

begrafenisondernemer is niet vereist 
➢ teneinde een zo volledig mogelijke registratie van de doodgeboorten >22w te 

bekomen via het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) wordt ook model 
IIID gebruikt. De documenten worden overgemaakt aan de burgelijke stand. 



Doodgeboorte <140 dagen (22w postmenstrueel) 
➢ Er is geen aangifte mogelijk 
➢ Foetus kan desgewenst worden begraven/gecremeerd, tussenkomst van 

begrafenisondernemer is niet vereist: er is een verplichte registratie van de 
zwangerschapsafbreking bij de Evaluatiecommissie voor Zwangerschapsafbreking 

Indien de keuze valt op comfortzorg, en de foetus levend geboren wordt en nadien komt te 
overlijden, dient een attest van levend geboorte samen met een overlijdensattest te 
worden aangemaakt. 

2: Zwangerschapsverlof, geboortepremie 

Bij elke doodgeboorte na 27w5/7 weken, en bij elke levendgeboorte ongeacht de termijn 
geniet de parturiënte van een geboortepremie en de wettelijke toegestane periode 
zwangerschapsverlof.  De partner geniet mee-ouderverlof volgens de wettelijke 
bepalingen. 

Indien de patiënte geen aanspraak maakt op moederschapsrust, wordt een voldoende 
ruime periode werkongeschiktheid (4-6 weken) voorzien om lichamelijke en psychisch 
herstel te bespoedigen. 

3: er is een verplichte registratie van de zwangerschapsafbreking bij de 
Evaluatiecommissie voor Zwangerschapsafbreking 

Levenloos geboren < 180 
dagen = foetus

Levenloos geboren > 180 
dagen = baby

Levend geboren 
= baby

Voor 140 dagen: geen 
naamgeving 

Vanaf 140 dagen: 
facultatieve keuze tot 

geven van voorna(a)m(en) 

Facultatieve keuze tot geven 
van voorna(a)m(en) en 

achterna(a)m(en)

Verplichte naamgeving

Geen recht op 
startbedrag, 

moederschapsrust… 

Recht op startbedrag, 
moederschapsrust,…

Recht op startbedrag, 
moederschapsrust,…

Facultatieve keuze tot 
begraving/crematie 

Plicht tot crematie/
begraving

Plicht tot crematie/
begraving



Bijlage 1: Voorbeeld van een begeleidingsdocument (aan te passen naar lokale gebruiken) 

Patiënte:       Doorverwijzende arts/ZH:  
Naam partner/echtgenoot:     Doorverwezen op:   

A  P G M        VBD:   
(Vermoedelijke) Prenatale Diagnose:  
Meegedeeld aan patiënte op:      
Vraag naar TOP op:       
Opname voor TOP gepland op:   PML:  
Foeticide: ja / nee     Uitgevoerd door:  
Consensus prenatale staf bereikt op: 

Patiënte gecounseld ivm opname:      ja / nee   door:  
Rouwfolder gekregen voorafgaand aan de opname ja / nee 
Mifegyne (1co) voorafgaand aan de opname  ja / nee wanneer: 

Begeleidend team: 
verantwoordelijke gynaecoloog foetale geneeskunde:     
Vroedvrouw:  
Sociaal assistent:  
Psycholoog: 
Pastorale medewerkster: 
   
APO    (Patholoog verwittigen) Ja / Nee APO < 4 u na expulsie:        Ja / Nee 
RX  (na expulsie)    Ja / Nee  
NMR (na expulsie)    Ja / Nee  
Andere onderzoeken:       
         
Aandachtspunten: 
Geboorte aangifte:  

· < 27 5/7 weken ja / nee  (ja, indien levend geboren)  
· > 27 5/7 weken ja  

Gegevens over foetus/baby: 

Geboortedatum: 
Naam:    Geslacht:  Gewicht:  Lengte: 

Begeleiding: 
Radiologie (NMR en/of RX) mailen:  Ja / Nee 
Baby tonen:     Ja / Nee  Baby naam geven:      Ja / Nee 
Foto’s voor patiënte:   Ja / Nee  Foto’s voor prenatale staf:   Ja / Nee 
Voetafdruk/handafdruk:  Ja / Nee 
Informatie gegeven over begrafenis/crematie op: 
Baby mag naar het mortuarium:  Ja / Nee 

Nacontrole: 
Verantwoordelijke gynaecoloog:   Genetica:   Psycholoog: 



Bijlage 2: Voorbeeld van een consensus document als minimale vereiste voor de 
uitvoering vane een late zwangerschapsafbreking voor medische redenen. 

Consensus document 

Identificatie patiënte:  
Naam: 
Geboortedatum: 

Ondergetekende Dr. ………………………… en Dr. ……………………………………………(als 
vertegenwoordigers van het multidisciplinaire team) stelden op …/…/……bij een 
zwangerschapstermijn van ……. weken een ernstig afwijkende foetale conditie vast bij de huidige 
zwangerschap: 
……………………………………………………………………………………………….…………...
……………………………………………………………………………………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………….…………...
……………………………………………………………………………………….…………………... 

De prognose van de aandoening: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………....... 

De casus werd op het multidisciplinaire overleg op …/…/……. besproken, en gezien de ernst van 
de diagnose kan akkoord gegaan worden met een zwangerschapsafbreking gepland op …/…/…… 
. 

Datum 

…/…/….. 

Handtekening arts      Handtekening arts 

……………………     …………………..  



Bijlage 3: Voorbeeld van het toestemmingsformulier en akkoord voor het uitvoeren van 
aanvullende onderzoeken bij het uitvoeren van een late zwangerschapsafbreking 

"Plaatsnaam", …………………..20.. 

Ondergetekenden, Dhr. ………………………….….en Mevr. …………………………….., 
verklaren hierbij de toelating te verlenen aan de artsen van de dienst Gynecologie-
Verloskunde om een afbreking van de zwangerschap uit te voeren om wille van medische 
redenen onder de door de wet gestelde eisen..  

Zij verklaren uitvoerig te zijn geïnformeerd over de actuele toestand van hun foetus, de te 
verwachten evolutie van de aandoening, en de mogelijke behandelingen inclusief hun 
prognose, beperkingen en complicaties.  

Zij stemmen toe om bij de foetus/de baby: 

 *foto’s en radiografisch onderzoek te verwerven 
 *de nodige biopten en weefselfragmenten af te nemen  
 *een autopsie te laten uitvoeren 
 *…………………………… 

Deze aanvullende onderzoeken kunnen leiden tot een meer nauwkeurige diagnosestelling 
en het verwerven van een duidelijker inzicht in de foetale pathologie. De resultaten van de 
uitgevoerde onderzoeken worden tijdens een geplande raadpleging met het koppel 
besproken door het staflid foetale geneeskunde. De gegevens van deze onderzoeken 
mogen anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. 

Hierbij bevestigen ondergetekenden dat zij de nodige informatie hebben bekomen 
betreffende de aard en de risico’s verbonden aan een zwangerschapsafbreking.  

GELEZEN EN GOEDGEKEURD OP …………………………………………………………… 

Patiënte/partner       Voor het artsenteam: 

................................................    ..................................................... 



Bijlage 4 B_Voorbeeld van het aangifte formulier Model IIID 

 



Bijlage A: Registratieformulier Zwangerschapsafbreking 

(http://health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Commissions/Abortion/
index.htm?ssUserText=type_IE2Form#.Usu3UP3FEnU) 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