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Gynaecologie / obstetrie
Zwanger!  

algemene informatie
Zwanger!
U bent zwanger en dat is een heel bijzondere ervaring. Van harte 
gefeliciteerd. Ongetwijfeld hebt u veel vragen over de zwangerschap 
en controles. Welk onderzoek kunt u bijvoorbeeld verwachten bij het 
eerste bezoek aan de verloskundige, de huisarts of de gynaecoloog? 
Welke controles worden bij volgende bezoeken gedaan? Zijn er nog 
andere onderzoeken? Hoe zit het met voeding, medicijngebruik, sport 
en werk? Is uw partner ook welkom op het spreekuur?
Deze brochure geeft informatie over al deze aspecten. Hebt u na het 
lezen nog vragen, aarzel dan niet ze bij een volgend bezoek aan uw 
verloskundige of arts te stellen.

Grote veranderingen
Zwangerschap is een volkomen natuurlijk proces. Het is ook een 
periode van grote lichamelijke en emotionele veranderingen. Elke 
vrouw ervaart deze anders. Sommigen voelen zich negen maanden 
lang beter dan ooit. Anderen hebben klachten zoals misselijkheid, 
rugpijn, brandend maagzuur of moeizame ontlasting. Het zijn 
gebruikelijke zwangerschapsklachten die bij iedere vrouw en bij elke 
zwangerschap verschillen. De ene vrouw kan haar werk voortzetten 
tot vier of zes weken voor de uitgerekende datum, de andere zal 
al eerder haar werkzaamheden moeten aanpassen in verband met 
klachten. Ook in emotioneel opzicht verandert er veel. Voor de 
meeste vrouwen en hun partners is een zwangerschap een blijde 
gebeurtenis, maar soms zijn er ook zorgen over de relatie, werk, geld, 
het verloop van de zwangerschap of andere zaken.

Eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog
Bij uw eerste bezoek krijgt u doorgaans een aantal vragen over 
het zwanger worden en eerdere zwangerschappen, over uw eigen 
gezondheid, de gezondheid van uw partner en familieleden en over 
uw levenswijze. 
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Meestal vindt ook onderzoek plaats: uw bloeddruk wordt gemeten en 
de grootte van de baarmoeder wordt beoordeeld. Soms luistert de 
verloskundige of arts ook naar het hart van uw kind. Tot slot wordt 
vaak bloed afgenomen voor onderzoek.
Natuurlijk kunt u zelf ook vragen stellen en informatie geven 
over uzelf. Het is verstandig uw vragen van te voren op te schrij-
ven, zodat u ze tijdens het bezoek niet vergeet. Uw partner is 
altijd van harte welkom zowel bij de eerste als bij elke volgende 
zwangerschapscontrole.

Waar kan de verloskundige of arts naar vragen

Eerdere zwangerschappen en het zwanger worden
De verloskundige of arts zal vragen of dit uw eerste zwangerschap 
is. Als u eerder zwanger bent geweest wordt ook gevraagd hoe deze 
zwangerschappen zijn verlopen. De eerste dag van de laatste men-
struatie gebruikt men om de duur van de zwangerschap en de uitge-
rekende datum van de bevalling te berekenen. Altijd is het van belang 
te weten of uw laatste menstruatie normaal en op tijd was. Het is 
verstandig de begindagen van de laatste menstruaties voor uzelf op 
te schrijven en mee te nemen, evenals de datum waarop u eventueel 
met de pil bent gestopt. Ook de data van zwangerschapstesten die u 
hebt gedaan, zijn belangrijk.
Bij twijfel over de duur van de zwangerschap kan een echoscopisch 
onderzoek geadviseerd worden.
Hierover vindt u informatie in de paragraaf ‘Extra onderzoek’.

Uw eigen gezondheid
Vragen over uw gezondheid gaan over eerdere ziekten, operaties en 
behandelingen. Als u de laatste maanden medicijnen hebt gebruikt, 
of als u bepaalde klachten hebt, is het belangrijk dit te vertellen. Ook 
wordt meestal gevraagd of u drinkt, rookt of drugs gebruikt, zowel 
op dit ogenblik als in het verleden. Bloedtransfusies en onveilig vrijen 
kunnen ter sprake komen in verband met de kans op besmetting met 
een seksueel overdraagbare ziekte (zoals aids). In de paragraaf ‘Extra 
onderzoek’ leest u hier meer over.
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De gezondheid van uw familieleden
Als er ziekten of mogelijk erfelijke aandoeningen in uw familie voor-
komen, is het verstandig dit te melden. Voorbeelden zijn suikerziekte, 
hoge bloeddruk, taaislijmziekte, Down-syndroom, open rug en spier-
ziekten. Ook is het belangrijk of er in uw familie of die van uw partner 
kinderen of volwassenen met aangeboren afwijkingen voorkomen, 
zoals aangeboren hartafwijkingen.

Sommige aandoeningen of afwijkingen zijn al voor de geboorte door 
middel van onderzoek vast te stellen. Dit onderzoek heet prenatale 
of antenatale diagnostiek. Het wordt alleen besproken als u een 
verhoogd risico hebt op het krijgen van een kind met een erfelijke 
aandoening of aangeboren afwijking. Meer informatie vindt u in de 
paragraaf ‘Extra onderzoek’.

Uw leefomstandigheden
Hoe woont u? Leeft u alleen of met een partner? Wat zijn uw bezig-
heden? Mochten er speciale problemen in uw leven zijn, dan is het 
verstandig dit te laten weten.

Controles tijdens de zwangerschap

Beoordelen van de baarmoeder
Bij elke controle wordt de groei van de baarmoeder nagegaan. De 
buitenkant van de baarmoeder wordt met de handen afgetast. Zo 
controleert de verloskundige of arts of het kind voldoende groeit.
Vaak wordt na de derde maand naar de harttonen van het kind geluis-
terd. In de laatste maanden van de zwangerschap bepaalt de ver-
loskundige of arts de ligging van het kind. In de laatste weken wordt 
gevoeld of het hoofd of de stuit van het kind indaalt in het bekken.

De bloeddruk
Meestal wordt bij elke controle uw bloeddruk gemeten. De bloeddruk 
wordt weergegeven in een bovendruk en een onderdruk (bijvoorbeeld 
120/60). Vooral de onderdruk is van belang. Tegen het einde van de 
zwangerschap kan deze wat hoger worden. 
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Een lage bloeddruk tijdens de zwangerschap kan geen kwaad, maar 
geeft soms vervelende klachten, zoals duizeligheid. Een hoge bloed-
druk maakt vaak extra zorg voor moeder en kind noodzakelijk. Meer 
informatie vindt u in de folder Hoge bloeddruk in de zwangerschap 
(http://www.nvog.nl, rubriek voorlichting).

Het gewicht
Vroeger werd bij elk bezoek het gewicht gecontroleerd. Tegenwoordig 
betwijfelen velen bij een normaal verlopende zwangerschap het nut 
van gewichtscontrole. De verloskundige of arts weegt u daarom vaak 
niet meer als routine. Normaliter neemt uw gewicht met 10 tot 15 kilo 
toe in de zwangerschap.

Urineonderzoek
In het verleden werd bij elke zwangere altijd urine gecontroleerd op 
de aanwezigheid van eiwit en suiker. Ook dit onderzoek blijkt bij een 
ongestoorde zwangerschap weinig zinvol. Daarom controleren steeds 
minder verloskundigen, huisartsen en gynaecologen de urine als rou-
tine. Wel wordt bij een hoge bloeddruk gewoonlijk gekeken of er eiwit 
in de urine zit.

Hoe vaak vindt controle plaats
Een gebruikelijk schema van controles is elke vier weken in het begin 
van de zwangerschap, gevolgd door een periode van controles om de 
3 weken en later om de 2 weken, waarna de laatste weken wekelijks 
controle plaatsvindt. Omdat uit onderzoek blijkt dat zoveel controles 
vermoedelijk niet nodig zijn, bespreekt de verloskundige of arts bij 
een ongestoorde zwangerschap misschien minder controles met u.

Bloedonderzoek... bij elke zwangere
Bij elke zwangerschap gebeurt bloedonderzoek. Het bloed wordt 
onderzocht op de bloedgroep en rhesusfactor, lues, hepatitis B en 
op het haemoglobine gehalte (een onderzoek van de rode bloedcel-
len naar bloedarmoede). Ook controleert men of er bepaalde anti-
stoffen in het bloed aanwezig zijn. Deze antistoffen heten irregulaire 
antistoffen.
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Rode hond wordt niet bij elke zwangere gecontroleerd. Een HIV-test 
(‘aids -test’) gebeurt alleen op uw verzoek, nadat de verloskundige 
of arts u geïnformeerd heeft over voor- en nadelen van deze test. De 
verschillende onderzoeken staan hieronder beschreven.

Bloedgroep
De bloedgroep kan A, B, AB of 0 zijn. Het is belangrijk uw bloedgroep 
te weten voor het geval dat u een bloedtransfusie nodig hebt.

Rhesusfactor
De rhesusfactor is een soort bloedgroep (D) die bepaald wordt tegelijk 
met de ‘gewone’ bloedgroep. Een positieve rhesusfactor heeft geen 
gevolgen voor de zwangerschap.

Bent u rhesus-negatief, dan kunt u antistoffen (afweerstoffen) maken 
tegen rhesus-positief bloed van uw kind als dat in uw bloed terecht 
komt. Dit gebeurt zelden tijdens de zwangerschap en vaak tijdens 
de bevalling. De baby kan rhesus-positief bloed hebben als de vader 
rhesus-positief is. Daarom controleert men rond week 30 of bij u anti-
stoffen tegen de rhesusfactor aanwezig zijn. De kans hierop is uiterst 
klein. Als u niet eerder bevallen bent, krijgt u daarna een injectie 
(prik) met een medicijn: anti-D. Het voorkomt dat u alsnog tijdens de 
zwangerschap antistoffen aanmaakt die de baby ziek kunnen maken. 
Mogelijk krijgen in de toekomst alle rhesus-negatieve zwangeren zo’n 
injectie. De verloskundige of arts geeft u hierover zo nodig informatie. 
Weet u zeker dat de vader van uw kind rhesus-negatief is, dan kunt u 
overleggen of de injectie met anti-D achterwege kan blijven.
Ook bij ingrepen in de baarmoeder zoals een vlokkentest of vrucht-
waterpunctie (zie de paragraaf ‘Extra onderzoek’) adviseert men een 
injectie met anti-D aan rhesus-negatieve zwangeren. Ditzelfde geldt 
voor situaties waarin van buitenaf sterk op de baarmoeder wordt 
gedrukt, zoals het keren van een kind in stuitligging, een ernstige val 
op uw buik, een auto-ongeluk of een schop of trap tegen uw buik.

Na de bevalling krijgt u (nogmaals) een injectie met anti-D als uw kind 
rhesus-positief is. Dit voorkomt dat u antistoffen aanmaakt die in een 
volgende zwangerschap problemen veroorzaken. 
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Meer informatie vindt u in de folder Bloedgroep, rhesusfactor en irre-
gulaire antistoffen (http://www.nvog.nl, rubriek voorlichting).

Irregulaire antistoffen
Irregulaire antistoffen zijn antistoffen in het bloed. Ze ontstaan soms 
na een bloedtransfusie of na een zwangerschap. Doordat ze het 
bloed van de baby geleidelijk af kunnen breken krijgt het kind soms 
tijdens de zwangerschap bloedarmoede. Na de bevalling heeft de 
baby een verhoogde kans om geel te worden. Als deze antistoffen 
bij u aanwezig zijn, vraagt de verloskundige of arts vaak ook aan uw 
partner om zijn bloed te laten controleren. Daarmee bepaalt men of er 
extra controles tijdens de zwangerschap noodzakelijk zijn. Als u niet 
precies weet wie de vader is van uw kind, is het verstandig dit aan de 
verloskundige of arts te vertellen. Ook over irregulaire antistoffen kunt 
u meer informatie vinden in de folder Bloedgroep, rhesusfactor en 
irregulaire antistoffen (http://www.nvog.nl, rubriek voorlichting).

Lues
Lues (syfilis) is een seksueel overdraagbare ziekte. De infectie wordt 
overgebracht via geslachtsgemeenschap (samenleving). In Nederland 
komt deze infectie jaarlijks bij enkele tientallen zwangeren voor.
Bij behandeling vroeg in de zwangerschap zijn er geen gevaren voor 
het kind. Wordt de ziekte niet ontdekt, dan loopt de baby een groot 
risico om in de baarmoeder te overlijden of bij de geboorte ern-
stig ziek te zijn. Daarom krijgt u bij zwangerschap altijd het advies 
u te laten testen op lues, ook al maakt u weinig of geen kans op 
deze ziekte. Bij een afwijkende uitslag is er soms sprake van ‘vals 
alarm’. Vaak gaat het dan om een andere infectie, die in de tropen is 
opgelopen.

Hepatitis B
Hepatitis B is een infectieziekte van de lever die wordt veroorzaakt 
door een virus. Ongeveer vier op de duizend zwangere vrouwen zijn 
drager van dit virus. De meesten van hen zijn geboren in landen waar 
de ziekte vaak voorkomt. Dragerschap van hepatitis B geeft vaak 
geen klachten, soms is er sprake geweest van geelzucht of alleen van 
vermoeidheid. Besmetting kan plaatsvinden bij de geboorte, 
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via geslachtsgemeenschap of via het bloed van iemand die de ziekte 
heeft. Bloedonderzoek kan aantonen of u het hepatitis-B-virus draagt; 
in dat geval is er een kans dat uw kind besmet wordt. Injecties 
vanaf de geboorte kunnen voorkomen dat uw kind ziek wordt. Ook 
bespreekt de verloskundige, huisarts of gynaecoloog met u hoe u de 
kans op besmetting van uw omgeving zo klein mogelijk kunt houden.

Bloedonderzoek.... niet bij elke zwangere

Rode hond
Ook rode hond (rubella) wordt veroorzaakt door een virus. Als u geen 
antistoffen tegen rode hond hebt kan een infectie tijdens de zwanger-
schap aangeboren afwijkingen bij het kind veroorzaken. Vrouwen die 
na 1962 zijn geboren, hebben op 11-jarige leeftijd vrijwel allemaal een 
vaccinatie tegen rode hond gehad. Zij kunnen dan geen rode hond 
meer krijgen. Vrouwen geboren tussen 1958 en 1962 zijn veelal op 
latere leeftijd gevaccineerd. Vrouwen die voor 1958 geboren zijn, of 
tussen 1958 en 1962 en bij wie het onduidelijk is of zij gevaccineerd 
zijn, en vrouwen die in het buitenland geboren zijn, kunnen het beste 
bloedonderzoek laten doen naar antistoffen tegen rode hond. Als er 
geen antistoffen aanwezig zijn, kan in of na het kraambed vaccinatie 
plaatsvinden met BMR (bof, mazelen en rode hond). In een volgende 
zwangerschap is er dan geen gevaar meer voor besmetting met rode 
hond.

Om over na te denken: een HIV-test...
Het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) veroorzaakt de zeer ern-
stige ziekte aids. Als een vrouw voor of tijdens de zwangerschap 
geïnfecteerd wordt met HIV, kan zij dit virus op haar baby overdragen. 
Dit is mogelijk tijdens de bevalling of bij de borstvoeding. Hierdoor 
kan ook de baby aids krijgen.

Tegenwoordig kan het ziek-worden door aids met medicijnen worden 
uitgesteld. De levensverwachting neemt daardoor toe. Als bekend is 
dat een zwangere geïnfecteerd is met HIV, verkleinen medicijnen de 
kans op overdracht van het virus op de baby. 
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Borstvoeding wordt dan afgeraden. Infectie met HIV kan optreden 
door gemeenschappelijk gebruik van naalden of spuiten en via onvei-
lig seksueel contact zonder condoom. Wisselende onbeschermde 
seksuele contacten in het heden of verleden, een biseksuele partner, 
een seropositieve partner of een partner uit een land waar veel aids 
voorkomt, zijn risicofactoren. Dit geldt ook voor bloedtransfusies 
in Nederland tussen 1980 en 1985 of op een later tijdstip in andere 
landen. Maar ook de voorgeschiedenis van uw partner wat betreft het 
gebruik van drugs, bloedtransfusies of wisselende seksuele contac-
ten is van belang. Velen vergeten dat seksuele vakantiecontacten, 
bijvoorbeeld in landen rond de Middellandse Zee, ook een mogelijke 
risicofactor zijn.

Door middel van bloedonderzoek is een eventuele infectie met HIV 
aan te tonen. Als u meer wilt weten over risicofactoren voor infectie 
met HIV, een HIV-test en alles wat daarmee samenhangt, dan kunt u 
vragen naar de folder Testen op HIV. Ja of nee? Informatie voor zwan-
gere vrouwen (http://www.nvog.nl, rubriek voorlichting).

Extra onderzoek

Onderzoek naar andere seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa)
Op de vorige bladzijden werden al de seksueel overdraagbare aan-
doeningen lues, hepatits B en HIV besproken. Bent u bang dat u of 
uw partner door wisselende seksuele contacten een andere seksueel 
overdraagbare ziekte hebt opgelopen, dan is het belangrijk dit aan uw 
verloskundige of arts te vertellen. Voorbeelden van seksueel over-
draagbare ziekten zijn chlamydia en gonorroe (druiper).

Soms veroorzaken deze infecties onvruchtbaarheid. Niet altijd geven 
ze klachten. Het kind kan na de geboorte een oogontsteking of een 
longontsteking krijgen. Onderzoek is mogelijk door bijvoorbeeld een 
kweek van de baarmoedermond af te nemen. De behandeling bestaat 
uit een antibioticumkuur die niet schadelijk is voor het ongeboren 
kind. Ook uw partner wordt doorgaans behandeld. 
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Meer informatie vindt u in de folder Soa en eileideronsteking (http://
www.nvog.nl, rubriek voorlichting).

Echoscopisch onderzoek
Echoscopisch onderzoek wordt alleen gedaan als er een reden voor 
is. Tot nu toe zijn geen nadelige of schadelijke effecten van echosco-
pisch onderzoek bekend. Een garantie dat onbekende ongewenste 
effecten nooit zullen optreden, is niet te geven. Daarom is het ver-
standig alleen een echo te maken als deze nuttige informatie oplevert. 
Echo’s zonder medische reden (pretecho’s) worden afgeraden. Meer 
informatie vindt u in de folder Echoscopie tijdens de zwangerschap 
(http://www.nvog.nl, rubriek voorlichting).
Enkele redenen voor echoscopisch onderzoek bespreken wij hier.

- Een onzekere duur van de zwangerschap: echoscopisch 
onderzoek in de eerste maanden geeft een vrij nauwkeurige 
indruk van de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum.

- Bloedverlies in het begin van de zwangerschap: echoscopisch 
onderzoek kan vaststellen of de zwangerschap intact is. Het 
hartje klopt dan. Bloedverlies kan een voorteken zijn van een 
miskraam, maar in de helft van de gevallen is er niets mis met 
de zwangerschap. Bedenk dat echoscopisch onderzoek niets 
verandert aan de uitkomst van de zwangerschap.  
Meer informatie kunt u vinden in de folder Een miskraam of 
bloedverlies in de eerste maanden van de zwangerschap 
(http://www.nvog.nl, rubriek voorlichting).

- Bij het vermoeden van een tweelingzwangerschap.
- Om de groei van het kind te kunnen beoordelen als de verlos-

kundige of arts twijfelt over de grootte van uw kind.
- Om de ligging van het kind te bepalen als dit door middel van 

uitwendig onderzoek moeilijk is.

Onderzoek naar erfelijke en aangeboren aandoeningen: 
prenatale diagnostiek
Onderzoek naar aangeboren afwijkingen gebeurt nooit als routine. De 
verloskundige of arts bespreekt dit alleen met u als er een reden voor 
is, bijvoorbeeld aangeboren of erfelijke aandoeningen in uw familie 
of die van uw partner, een ziekte van uzelf zoals suikerziekte, of het 
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gebruik van bepaalde medicijnen die mogelijk schadelijk zijn in de 
zwangerschap. Ook een leeftijd van 36 jaar of ouder is een reden. De 
kans op een kind met een chromosoomafwijking neemt geleidelijk toe 
met de leeftijd; aangeboren afwijkingen zoals een open rug komen op 
hogere leeftijd niet vaker voor. Meer informatie vindt u in de brochure 
Prenatale diagnostiek als u 36 jaar of ouder bent (http://www.nvog.nl, 
rubriek voorlichting).

Soorten onderzoek
Onderzoek naar erfelijke en aangeboren aandoeningen noemt men 
antenatale of prenatale diagnostiek.

- Een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie toont chromo-
soomafwijkingen zoals Down-Syndroom (vroeger mongolisme 
genoemd) aan.

- Twee testen kunnen aangeven of u een grote of kleine kans 
hebt op een kind met Down-syndroom. Het ene is bloedonder-
zoek rond 15 weken. Dit onderzoek geeft ook informatie over 
de kans op een open ruggetje. Het andere is een echoscopisch 
onderzoek waarbij in de derde maand van de zwangerschap de 
dikte van de nekplooi van de foetus (de vrucht) wordt geme-
ten. Deze testen bieden geen zekerheid en kunnen ook ten 
onrechte een alarmerende uitkomst hebben.

Tot slot is uitgebreid echoscopisch onderzoek mogelijk in de vierde of 
vijfde maand van de zwangerschap. Een aantal, maar niet alle aange-
boren afwijkingen kan men hierbij zien.

U moet beslissen
Als de verloskundige of arts onderzoek naar erfelijke of aangeboren 
aandoeningen met u bespreekt, bent u degene die moet beslissen of 
u er gebruik van wilt maken. De onderzoeken bieden meestal zeker-
heid over de vraag of bepaalde aandoeningen al dan niet aanwezig 
zijn, maar andere afwijkingen kunnen over het hoofd gezien worden. 
Hoewel in de praktijk vaak moeilijk, probeer van te voren te beden-
ken wat het vinden van een aandoening voor u betekent. Dit speelt 
misschien een rol bij uw besluit of u aanvullend onderzoek wilt laten 
verrichten.
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Meer informatie
Verdere vragen kunt u bespreken met uw verloskundige of arts. Als 
er een reden is voor onderzoek naar aangeboren of erfelijke aan-
doeningen, vraag dan naar de brochure Prenatale diagnostiek bij 
aangeboren of erfelijke aandoeningen (http://www.nvog.nl, rubriek 
voorlichting).

Antwoorden op enkele veel gestelde vragen

Leefregels
Over het algemeen kunt u, wanneer u zwanger bent, alles blijven doen 
wat u ook deed toen u niet zwanger was, zoals werk, sport, seks, 
autorijden enzovoort. Het is belangrijk dat u goed voor uzelf zorgt, 
naar uw lichaam luistert en de volgende leefregels in acht neemt:

- Probeer in de zwangerschap zoveel mogelijk contact met de 
volgende stoffen te vermijden: verf op terpentinebasis, onge-
diertebestrijdingsmiddelen, chemicaliën (zoals foto-ontwikkel-
vloeistoffen) en lasergames. Van haarverf zijn tot nu toe geen 
schadelijke effecten bekend. Voor de zekerheid kunt u beter 
geen soorten gebruiken waar loodhoudende oplosmiddelen in 
zitten.

- Of een hoge omgevingstemperatuur tijdens de zwangerschap 
kwaad kan, is niet bekend. Mogelijk is het verstandig de eerste 
maanden van de zwangerschap langdurig hete baden, sau-
nabezoek of zonnebank te vermijden. De zonnebank kan een 
zwangerschapsmasker (een bruine verkleuring van de gezichts-
huid) veroorzaken of verergeren. Dit kan ook gebeuren door 
langdurig zonnen.

- Bij het verschonen van de kattenbak en het werken in de tuin 
is het belangrijk handschoenen te dragen. In uitwerpselen van 
(vooral jonge) katten komt een parasiet voor die toxoplasmose 
kan veroorzaken. Hoe u verder een infectie met toxoplasmose 
kunt voorkomen, beschrijven wij in de volgende paragraaf over 
voeding.
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Voeding
Tijdens de zwangerschap is het belangrijk om gezond en gevarieerd 
te eten. ‘Eten voor twee’ is niet nodig, maar veel afvallen tijdens de 
zwangerschap of de borstvoeding is niet verstandig. In het vetweefsel 
van het lichaam worden schadelijke stoffen opgeslagen. Deze kunnen 
vrijkomen bij lijnen.

Verse groenten en fruit zijn belangrijke leveranciers van vitaminen, 
mineralen en vezels. Het is belangrijk verse groenten goed te was-
sen. Aardappelen, (volkoren)brood, rijst en pasta (zoals macaroni) zijn 
belangrijke energiebronnen.

Melk, kaas, eieren, vlees, kip en vis zijn belangrijk voor de calcium- en 
eiwitbehoeften van het groeiende kind en de moeder zelf. Halvarine, 
boter en margarine voorzien in de behoefte aan vitamine A en D.

Waar moet u op letten?
- In (half)rauw vlees komt soms een parasiet voor die toxoplas-

mose kan veroorzaken. Dit is een infectieziekte die nogal eens 
tot aangeboren afwijkingen bij het kind leidt. Als u eerder toxo-
plasmose hebt gehad, bent u tegen deze ziekte beschermd. 
Dit is door bloedonderzoek aan te tonen. Besmetting tijdens de 
zwangerschap kan gevolgen hebben voor het kind. Eet daarom 
geen halfrauwe rosbief, fricandeau of tartaar, filet américain of 
ossenworst. Andere vleeswaren als rauwe ham, rookvlees of 
salami kunnen geen kwaad omdat zij een speciale behandeling 
hebben ondergaan.

- Zachte kazen die van rauwe melk zijn gemaakt, zoals het type 
brie, camembert en roquefort, kunnen de Listeria- bacterie 
bevatten. Gezonde volwassenen worden hier zelden ziek van, 
maar een ongeboren baby is er wel gevoelig voor. Als de kaas 
van rauwe, niet-gepasteuriseerde melk is gemaakt, staat er 
meestal op de verpakking ‘au lait cru’.

- Ook kan Listeria groeien in andere rauwe producten zoals 
rauwe groente, kip, vis en vlees die lang in de koelkast 
bewaard worden. Bewaar deze producten dus zo kort mogelijk 
en koop ze liever vers. 
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 Listeria is niet bestand tegen verhitting door koken of bak-
ken. Toebereide gerechten kunt u dus wel gerust bewaren in 
de koelkast. Rauwe melk van de boerderij moet u voor gebruik 
koken.

- Wees zuinig met suiker en snoep niet overmatig.
- In lever zit veel vitamine A. Te veel vitamine A kan schadelijke 

gevolgen hebben voor het ongeboren kind. Eet daarom liever 
geen lever tijdens de zwangerschap, en niet meer dan eenmaal 
per dag een leverproduct als leverworst, leverpastei, hausma-
cher of berliner.

- Als u veel koffie drinkt (meer dan vier koppen per dag) kan de 
baby onrustig worden als gevolg van cafeïne. U kunt overwe-
gen cafeïnevrije koffie te gebruiken.

- Wie meer informatie wil hebben over voeding in de zwanger-
schap kan de folder Eten als je in verwachting bent van het 
Voedingscentrum aanvragen. Dit centrum adviseert aan zwan-
geren vanaf de derde maand extra vitamine D (400 IE of 10 
microgram per dag) in te nemen. Verloskundige hulpverleners 
zijn van mening dat dit geen kwaad kan, maar betwijfelen of 
extra vitamine-D ook daadwerkelijk nodig is.

Roken
Roken in de zwangerschap brengt duidelijke risico’s met zich mee. 
Zelf roken, maar ook veelvuldig verblijf in een rokerige omgeving kan 
een nadelige invloed op de zwangerschap hebben. In sigaretten zitten 
schadelijke stoffen. Ze zorgen voor een verminderde doorbloeding 
van de placenta (moederkoek) en daardoor een slechtere zuurstoftoe-
voer naar het kind.

Gevolgen van roken
Als gevolg van de verminderde doorbloeding en de afgenomen 
zuurstoftoevoer bestaat het risico dat de baby minder goed groeit. 
Kinderen van rokende moeders hebben daarom vaker een (te) laag 
geboortegewicht en worden ook vaker te vroeg geboren dan kinderen 
van niet-rooksters. Ze kunnen daardoor kwetsbaarder zijn. Tijdens 
hun eerste levensjaren hebben ze vaker ziekten aan de luchtwegen. 
Wiegendood komt vaker voor in gezinnen waar gerookt wordt.
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Advies
Het advies aan beide ouders luidt dan ook: stop met roken en vermijd 
zo veel mogelijk rokerige ruimten. Ophouden is voor velen moeilijk. 
Toch is stoppen beter dan minderen: zo voorkomt u dat u terugvalt 
in uw oude gewoonte. Achterin deze brochure vindt u informatie over 
een folder met tips om het stoppen te vergemakkelijken. Ook uw arts 
of verloskundige kan u behulpzaam zijn.

Alcohol
Een te ruim gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap kan scha-
delijk zijn voor het ongeboren kind.

Gevolgen van alcoholgebruik
Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap overmatig alcohol 
gebruiken, hebben een grotere kans op aangeboren afwijkingen van 
het centraal zenuwstelsel, het hart, de nieren en het gezicht. Tijdens 
de zwangerschap bestaat er een verhoogde kans op groeiachter-
stand. Als kinderen opgroeien kunnen hyperactiviteit, een lagere intel-
ligentie en achterstand in geestelijke ontwikkeling optreden.

Advies
Vanaf de bevruchting tot met de borstvoeding is het verstandig geen 
alcohol te gebruiken. 

Drugs
Gebruik van harddrugs (amfetaminen, ecstasy, heroïne en cocaïne) in 
de zwangerschap is uit den boze. Ook soft drugs ontraadt men in de 
zwangerschap, mede omdat ze tegelijk met tabak gebruikt worden.
Dat we nog weinig weten over hun invloed op de ontwikkeling van het 
kind is een andere reden om ze niet te gebruiken.

Gevolgen van druggebruik
Hard drugs zijn zeker slecht voor een ongeboren kind. Bij heroïne 
en andere opiaten raakt het kind ook verslaafd en moet het na de 
geboorte op de couveuseafdeling afkicken. Vroeggeboorte komt 
vaak voor en het risico op overlijden vlak voor of vlak na de geboorte 
is verhoogd. Door zuurstoftekort kan groeiachterstand ontstaan. 
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Dit laatste is ook het geval bij gebruik van amfetaminen, cocaïne en 
waarschijnlijk ecstasy.

Advies
Mocht u drugs gebruiken, vertel dit dat aan uw verloskundige of arts. 
Praat er open over en wees niet bang om te vertellen wat en hoeveel 
u gebruikt. Samen kunt u kijken welke oplossingen mogelijk zijn.
Meer informatie vindt u in de folder Een dikke buik en druggebruik. 
Zwangerschap en drugs.

Medicijnen
Medicijnen in de vorm van pillen, poeders, capsules, injecties, zalf/
crèmes en pleisters worden voorgeschreven door een arts of verlos-
kundige. Zelfmedicatie is het gebruik van medicijnen en middelen die 
niet door een arts of verloskundige zijn voorgeschreven.

Bij kinderwens en tijdens de zwangerschap is zorgvuldigheid gebo-
den. Zo kunnen bepaalde crèmes een schadelijke dosis vitamine A 
bevatten. Gebruik daarom alleen preparaten die voorgeschreven zijn, 
en geef te kennen dat u graag zwanger wilt worden of zwanger bent. 
Dit is van belang omdat sommige stoffen al vroeg in de zwanger-
schap invloed hebben op de ontwikkeling van uw kind.
Een uitzondering op deze regel is foliumzuur. Dit is een vitamine. Aan 
vrouwen die zwanger willen worden adviseert men om foliumzuur te 
gebruiken tot zij tien weken zwanger zijn. Foliumzuur vermindert de 
kans op een baby met een open rug. Dagelijks 1 tablet van 0,5 mg is 
voldoende. De foliumzuurtabletten zijn zonder recept verkrijgbaar bij 
de drogist of apotheek. Vitaminepreparaten hebben verder geen extra 
gezondheidswaarde. Ze zijn niet noodzakelijk als u verstandig eet. 
Sommige stoffen die vitamine A bevatten zijn bij overmatige inname 
zelfs schadelijk.

Een uitzondering, zoals boven beschreven, is vitamine D (400 IE of 10 
microgram per dag). Dit kan geen kwaad, maar weinig verloskundige 
hulpverleners adviseren inname. Bij pijnklachten kunt u zonder gevaar 
paracetamol gebruiken. Zie de bijsluiter voor de dosis.
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Als de tandarts het noodzakelijk vindt of adviseert om verdoving te 
gebruiken, bestaat hier tijdens de zwangerschap geen bezwaar tegen. 
Vertel de tandarts wel dat u zwanger bent.

Straling
Is een röntgenonderzoek tijdens de zwangerschap noodzakelijk, ver-
meld dan duidelijk dat u zwanger bent. Soms kan het onderzoek uitge-
steld worden tot na de bevalling. Vaak kan de baarmoeder afgeschermd 
worden. Het kind krijgt dan zo weinig mogelijk straling. Van beeldscher-
men en magnetrons is geen schadelijke invloed aangetoond.

Sporten
Pas bij sporten uw tempo aan. Zwemmen, fietsen en fitness zijn 
sporten die u heel goed tot het einde van de zwangerschap kunt 
beoefenen. Veel springen wordt al snel bezwaarlijk. Sporten zoals 
hockey waarbij u risico loopt om iets tegen uw buik aan te krijgen, of 
sporten waarbij u gemakkelijk met andere mensen botst of kunt val-
len, zijn minder verstandig. Voor al deze dingen geldt: doe wat u altijd 
deed, maar verminder of stop wanneer u merkt dat het klachten geeft 
of wanneer het u meer vermoeit dan normaal. Probeer ook liever niet 
meer inspanning te leveren dan voor de zwangerschap. Zorg dat u 
voldoende vocht binnen krijgt.

Zwangerschapscursussen
Er zijn tal van cursussen om tijdens de zwangerschap gezond en fit 
te blijven en om u voor te bereiden op de bevalling. Ook wanneer u 
klachten hebt is het verstandig om een cursus te volgen. U krijgt dan 
houdings- en bewegingsadviezen van een deskundige. Meer informa-
tie over het cursusaanbod bij u in de buurt vindt u bij uw verloskun-
dige, huisarts of gynaecoloog en bij de thuiszorginstelling (vroeger de 
kruisvereniging) in uw omgeving.

Seksualiteit
De beleving van seksualiteit tijdens de zwangerschap wisselt van 
vrouw tot vrouw. Sommige vrouwen voelen zich juist extra aantrekke-
lijk en hebben meer zin in vrijen dan gebruikelijk; anderen ervaren het 
tegenovergestelde. 
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Klachten als moeheid of misselijkheid staan soms zin in seks in de 
weg. Pijnlijke gespannen borsten kunnen bij seksuele opwinding nog 
pijnlijker worden. Soms bestaat er meer behoefte aan intimiteit en 
aanraking dan aan gemeenschap. Dit zijn heel normale veranderingen 
in seksuele behoeftes tijdens de zwangerschap.
Bij een normaal verlopende zwangerschap zijn er geen geboden of 
verboden ten aanzien van seksualiteit.
Gemeenschap kan geen miskraam of beschadiging van het kind ver-
oorzaken. Alleen bij bloedverlies of gebroken vliezen wordt gemeen-
schap afgeraden.

Problemen met seksualiteit kunt u altijd met uw verloskundige of arts 
bespreken. Dit geldt ook voor eerdere vervelende seksuele ervaringen 
of moeite hebben met een inwendig onderzoek. Als u dit aangeeft, 
houdt de verloskundige of arts er bij de bevalling rekening mee.

Werk buitenshuis
Werk buitenshuis heeft geen nadelige invloed op de zwangerschap. 
Wel brengen bepaalde werkomstandigheden risico’s voor de zwan-
gerschap met zich mee. Daarom zijn er verschillende regelingen 
voor zwangere en pas-bevallen werkneemsters. Ze zijn onder andere 
vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en het Besluit zwan-
gere werkneemsters. Werk waarin u wordt blootgesteld aan trillingen 
(vrachtauto’s, landbouwmachines), ioniserende straling (straling van 
radio-actieve stoffen), chemische stoffen of infectierisico’s is niet 
bevorderlijk voor de gezondheid tijdens de zwangerschap. Dit geldt 
ook voor fysiek zwaar werk, zoals veelvuldig tillen, trekken, duwen of 
dragen.

Als u met zulke werkomstandigheden te maken hebt, overleg dan 
met uw werkgever. Deze moet het werk aanpassen en u eventueel 
ander werk aanbieden. U kunt ook overleggen met de bedrijfsarts 
(Arbodienst) of inlichtingen vragen bij de Arbeidsinspectie.
Als u in nacht- of ploegendienst werkt, kunt u aan uw werkgever 
vragen om uw werk- en rusttijden tijdens de zwangerschap aan te 
passen. Een zwangere heeft recht op extra pauzes en is in principe 
niet verplicht om te werken in een nachtdienst of om over te werken. 
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Deze regels gelden ook voor de eerste zes maanden na de bevalling. 
Als het niet mogelijk is door middel van aanpassingen uw werk gezond 
en veilig uit te voeren, moet de werkgever u tijdelijk ander werk aan-
bieden. Achter in deze brochure staan een aantal folders vermeld die 
meer informatie geven over zwangerschap, ouderschap en werk.

Vakanties
Als u zwanger bent kunt u gerust op vakantie gaan. Doorgaans wordt 
aangeraden een vakantiebestemming te kiezen waar goede medische 
zorg aanwezig is, mochten zich onverhoopt complicaties voordoen. 
In verre, tropische landen is dit niet altijd het geval. Bovendien kunt 
u onder primitieve omstandigheden wat gemakkelijker een infectie-
ziekte oplopen die gepaard gaat met bijvoorbeeld hoge koorts of 
diarree. Tegen vliegreizen bestaat uit medisch oogpunt geen bezwaar. 
Vliegmaatschappijen willen meestal geen zwangere vrouwen na 34 
weken zwangerschapsduur vervoeren. Vakanties op grote hoogte 
worden ontraden. Door de afnemende zuurstofspanning van de lucht 
is er minder zuurstof beschikbaar. Het advies is om niet langdurig 
hoger dan 2150 meter te verblijven.

Problemen in de zwangerschap
Wanneer u zwanger bent kunnen zich ook problemen voordoen. 
Relatie problemen, financiële problemen, problemen op het werk of 
negatieve (seksuele) ervaringen uit uw jeugd of daarna kunnen voor 
spanning zorgen tijdens de zwangerschap. Praat erover met iemand 
die u vertrouwt, uw partner, een goede vriendin of een familielid. Stel 
ook uw verloskundige of arts op de hoogte. Zo nodig verwijst deze u 
door naar een gespecialiseerde hulpverlener.

Tot slot
Zwangerschap is een natuurlijk proces. In deze brochure komen veel 
mogelijke problemen aan bod, maar gelukkig verloopt het aller-
grootste deel van de zwangerschappen ongestoord.
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze 
dan gerust aan uw verloskundige of arts. De zwangerschap is immers 
een periode die veel vragen oproept, en in het kleine bestek van deze 
brochure kan niet alles besproken worden.
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Andere folders en brochures

-  Combineren werk en privé: meer werken of juist minder  
werken. Voor informatie en voor het bestellen van een 
(gratis) exemplaar van deze brochure kunt u terecht bij de 
Informatie telefoon van het ministerie van Sociale Zaken en 

 Werkgelegenheid: (0800) 90 51 (gratis), bestelfax: (070) 333 66 55. 
 Zie ook: www.minszw.nl.

-  Echoscopie tijdens de zwangerschap. Te verkrijgen via uw 
huisarts, verloskundige of gynaecoloog, of op de website  
www.nvog.nl, rubriek voorlichting.

-  Een dikke buik en druggebruik. Zwangerschap en drugs.  
Te bestellen bij Stichting Mainline, Postbus 58303,  
1040 HH Amsterdam, tel. (020) 682 26 60.

-  Een miskraam of bloedverlies in de eerste maanden van 
de zwangerschap. Te verkrijgen via uw huisarts, verloskun-
dige of gynaecoloog, of op de website www.nvog.nl, rubriek 
voorlichting.

-  Eten als je in verwachting bent. Te verkrijgen via uw huisarts, 
verloskundige of gynaecoloog, of te bestellen bij het 
Voedingscentrum, Eisenhouwerlaan 108/110, 2517 KL Den 
Haag, tel (070) 306 88 88. Zie ook: ww.voedingscentrum.nl.

-  Hoge bloeddruk in de zwangerschap. Te verkrijgen via uw 
huisarts, verloskundige of gynaecoloog, of op de website  
www.nvog.nl, rubriek voorlichting.

-  Kom op, stop! Gelieve in deze kinderkamer niet te roken.  
Te verkrijgen via uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog, of 
te bestellen bij de Stichting Volksgezondheid en Roken, post-
bus 84370, 2508 AJ Den Haag.
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-  Prenatale diagnostiek als u 36 jaar of ouder bent. 
Mogelijkheden en overwegingen. Te verkrijgen via uw huis-
arts, verloskundige of gynaecoloog, of te bestellen bij: VSOP 
(Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties 
bij erfelijke en/of aangeboren aandoeningen), Vredehofstraat 
31, 3761 HA Soestdijk, tel. (036) 60 28 15. Zie ook: www.erfo-
centrum.nl of www.nvog.nl, rubriek voorlichting.

-  Prenatale diagnostiek bij aangeboren of erfelijke aandoeningen. 
Mogelijkheden en overwegingen. Te verkrijgen via uw huis-
arts, verloskundige of gynaecoloog, of te bestellen bij: VSOP 
(Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties 
bij erfelijke en/of aangeboren aandoeningen). Vredehofstraat 
31, 3761 HA Soestdijk, tel. (036) 602 81 55. Zie ook: www.
erfocentrum.nl of www.nvog.nl, rubriek voorlichting.

-  Soa en eileiderontsteking. Te verkrijgen bij de meeste patiën-
tenservicebureaus van ziekenhuizen, uw gynaecoloog of op de 
website www.nvog.nl, rubriek voorlichting.

-  Testen op HIV. Ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen. 
Te verkrijgen via uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog of 
op de website www.nvog.nl, rubriek voorlichting.

-  Tijd voor arbeid en zorg: ouderschapsverlof. Voor informatie en 
voor het bestellen van een (gratis) exemplaar van deze bro-
chure kunt u terecht bij de Informatietelefoon van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: (0800) 90 51 (gratis), 
bestelfax: (070) 333 66 55. Zie ook: www.minszw.nl.

-  Zo zit dat als er een kind komt. Te bestellen bij het 
Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering (VSV),  
Postbus 19260, 3501 DG Utrecht, tel. (030) 230 67 55,  
fax (030) 230 67 55. Alleen schriftelijk aanvragen. Kosten € 2.50 
en € 1.40 verzendkosten. Zie ook: www.vsv.nl.
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-  Zwanger? Verlof en gezond werken voor en na de bevalling. 
Voor informatie en voor het bestellen van een (gratis) exem-
plaar van deze brochure kunt u terecht bij de Informatietelefoon 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
(0800) 9051 (gratis), bestelfax: (070) 333 66 55. Zie ook:  
www.minszw.nl.

-  Zwanger aan het werk, over risico’s en maatregelen.  
Te bestellen bij: VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- 
en Patiëntenorganisaties bij erfelijke en/of aangeboren 
aandoeningen), Vredehofstraat 31, 3761 HA Soestdijk,  
tel. (036) 602 81 55. Zie ook: www.erfocentrum.nl.
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Ruimte voor aantekeningen
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Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
Postbus 6024
4000 HA  Tiel
Tel. (0344) 67 49 11
Fax (0344) 67 44 19 
Internetsite: www.zrt.nl


