
 
Laag risico: geboren ≥ 38 weken, geen risicofactoren 

Leeftijd baby 

Niet prikken 
(µmol/l) 

Overleggen met 
verloskundige 
(µmol/l) 

Wel prikken 
(µmol/l) 

< 24 uur Geen huidmeter gebruiken! 
24 – 30 uur <150 150-165 >165 
31 – 36 uur <165 165-180 >180 
37 – 42 uur <180 180-195 >195 
43 – 48 uur <195 195-210 >210 
49 – 54 uur <210 210-220 >220 
55 – 60 uur <220 220-230 >230 
61 – 66 uur <230 230-240 >240 
67 – 72 uur <240 240-250 >250 
73 – 78 uur <250 250-260 >260 
79 – 84 uur <260 260-270 >270 
85 – 90 uur <270 270-280 >280 
91 – 96 uur <280 280-290 >290 
97 – 102 uur <290 290-295 >295 
103 – 108 uur <295 295-300 >300 
109 – 114 uur <300 300-305 >305 
115 – 120 uur <305 305-310 >310 
5 dagen (121 uur) of ouder <310  >310 
 
Midden risico: geboren ≥ 38 weken met risicofactoren OF geboren tussen 35+0 en 37+6 weken 
zonder risicofactoren 

Leeftijd baby 

Niet prikken 
(µmol/l) 

Overleggen met 
verloskundige 
(µmol/l) 

Wel prikken 
(µmol/l) 

< 24 uur Geen huidmeter gebruiken! 
24 – 30 uur <110 110-125 >125 
31 – 36 uur <125 125-140 >140 
37 – 42 uur <140 140-155 >155 
43 – 48 uur <155 155-170 >170 
49 – 54 uur <170 170-180 >180 
55 – 60 uur <180 180-190 >190 
61 – 66 uur <190 190-200 >200 
67 – 72 uur <200 200-210 >210 
73 – 78 uur <210 210-217 >217 
79 – 84 uur <217 217-225 >225 
85 – 90 uur <225 225-232 >232 
91 – 96 uur <232 232-240 >240 
97 – 102 uur <240 240-242 >242 
103 – 108 uur <242 242-245 >245 
109 – 114 uur <245 245-247 >247 
115 – 120 uur <247 247-250 >250 
5 dagen (121 uur) of ouder <250  >250 

TABELLEN BILICURVE 
 



Hoog risico: geboren tussen 35+0 en 37+6 weken met risicofactoren 

Leeftijd baby 

Niet prikken 
(µmol/l) 

Overleggen met 
verloskundige 
(µmol/l) 

Wel prikken 
(µmol/l) 

< 24 uur Geen huidmeter gebruiken! 
24 – 30 uur <80 80-95 >95 
31 – 36 uur <95 95-110 >110 
37 – 42 uur  <110 110-125 >125 
43 – 48 uur <125 125-140 >140 
49 – 54 uur <140 140-150 >150 
55 – 60 uur <150 150-160 >160 
61 – 66 uur <160 160-170 >170 
67 – 72 uur <170 170-180 >180 
73 – 78 uur <180 180-185 >185 
79 – 84 uur <185 185-190 >190 
85 – 90 uur <190 190-195 >195 
91 – 96 uur <195 195-200 >200 
97 – 102 uur <200 200-202 >202 
103 – 108 uur <202 202-205 >205 
109 – 114 uur <205 205-207 >207 
115 – 120 uur <207 207-210 >210 
5 dagen (121 uur) of ouder <210  >210 
 


