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Pasgeborene met een hoog geboortegewicht 
 

1. Introductie  

Het komt voor dat de pasgeborene een hoog geboortegewicht heeft (macrosomie).  Dit 

zorgprotocol geeft informatie over hoe deze pasgeborene verzorgd moet worden. 

Er is sprake van macrosomie als het geboortegewicht van de pasgeborene in relatie tot 

de zwangerschapsduur te hoog is (nl. >97e percentiel in de groeicurve) of > 4500 gram.  

 

Oorzaken kunnen zijn: 

o moeder heeft (zwangerschaps)diabetes; 

o moeder is bevallen 2 weken na de à terme datum (serotiniteit); 

o erfelijke oorzaak; 

o toeval, geen direct aanwijsbare reden. 

 

2. Doel & resultaat  

De pasgeborene wordt dagelijks (meerdere malen) goed gecontroleerd en geobserveerd. 

De moeder en partner zijn voorgelicht over de kenmerken en risico’s van een hoog 

geboortegewicht en weten hoe hiermee om te gaan. 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Gezin met een macrosome pasgeborene; een pasgeborene met een hoog 

geboortegewicht in relatie tot de zwangerschapsduur. 

 

4. Verantwoordelijkheden 

De kraamverzorgende voert in overleg met de verloskundige de dagelijkse controles uit 

en signaleert eventuele afwijkingen tijdig met als doel snel preventief te kunnen 

handelen. De kraamverzorgende geeft specifieke voorlichting en instructie aan de 

ouders. 

 

5. Benodigdheden 

• Kraamzorgdossier 

• Eventueel ziekenhuisoverdracht 

6. Werkwijze 

Taken kraamverzorgende 

Bij de geboorte van deze pasgeborene overleg dan met de verloskundige wat de 

consequenties zijn voor de verzorging. Overleg ook met haar wanneer je contact met 

haar/hem op moet nemen.  
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• Het verschil in observaties met een pasgeborene met een normaal gewicht: 

o drinkgedrag: pasgeborene is vaak hongerig; 

o gedrag: pasgeborene kan sloom/lui zijn of fladdert door lage bloedsuiker; 

o huid: droog, schilferig of weinig huidsmeer, vooral bij serotiene baby’s; 

o  temperatuur: kan verhoogd zijn en pasgeborene kan meer transpireren of 

door het grote lichaamsoppervlak meer kans op afkoeling; 

o slaap/waakritme: pasgeborene kan vaker wakker zijn (hongerig). 

• Overleg met verloskundige: 

o Bespreek voedingsbeleid, hoe vaak en hoeveel; 

o Bespreek observaties moeder en pasgeborene;  

o Bespreek groei en ontwikkeling van de pasgeborene; 

o Overleg welke problemen kunnen ontstaan en wat dan te doen; 

o Bespreek weegbeleid; 

o Spreek af wanneer de verloskundige gebeld moet worden. 

• Maak afspraken met de verloskundige over de verzorging en de voeding; 

• Laat moeder de eerste 3 dagen na de geboorte elke 3 uur voeden, ook ’s nachts. 

Dit i.v.m. de wisselende bloedsuiker; 

• In verband met de wisselende temperatuur de pasgeborene de eerste 3 dagen na 

de geboorte bij elke voeding (laten) temperaturen; 

• Droog de pasgeborene goed af; door het hoge gewicht heeft de pasgeborene 

meer huidplooien; 

• Weeg elke dag tot en met de laatste zorgdag; 

• Geef voorlichting aan de ouders over: 

o Het belang van de observaties; 

o De ontwikkeling van de pasgeborene (groot, maar wel een pasgeborene); 

o De voedingstijden, belang van elke 3 uur voeden en ’s nachts voeden; 

o Het voedingsgedrag  (hongerigheid, te gulzig drinken, verslikken, frequentie); 

o Het baden en vooral het afdrogen; 

o Hoe zij smetten in de nek, hals, achter de oren, liezen en oksels voorkomen; 

o Hoe zij kunnen uitrekenen hoeveel fles/kunstvoeding per kg lichaamsgewicht 

de pasgeborene nodig heeft. 

 

7. Verslaglegging 

• Rapporteer in het zorgdossier: 

o alle bijzonderheden van de observaties; 

o de acties bij bijzonderheden observaties; 

o controle pasgeborene (temperatuur en gewicht); 

o voedingsgedrag van de pasgeborene (hongerig, snel drinken, verslikken); 

o afspraken met verloskundige; 

• Beschrijf als het mogelijk is, de oorzaak van het hoge geboortegewicht. 

 

8. Bijlagen en/of referenties 

• Zorgprotocol Observaties en controle pasgeborene (KCKZ, 2018) 

 


