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Gegroet!  

 

Dit is de samenvatting van het handboek van Verloskunde van prof. Spitz, aangevuld met lesnotities. 

 

Er zijn nog 2 andere bestandjes voor verloskunde 

 Verloskunde lesnotities: enkele pagina’s van informatie die bijkomstig is maar wel interessant 

(vaak komt het ergens anders nog terug bij verloskunde of gynaecologie) 

 Verloskunde semiologie: lesnotities uit de semiologie 

 

Verder, bekijk zeker eens hoofdstuk 8 in de online cursus: dit zijn voorbeeld-examenvragen en hier 

komt naar het schijnt veel van terug. 

 

Succes!!!  
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Fysiologisch en anatomisch rappel 

 

Menstruele cyclus 

 

Algemeen overzicht menstruele cyclus 

 
 

Ovulatie 

 Processen die leiden tot ovulatie, bevruchting en inplanting vd bevruchte eicel: complex 

o Nog niet volledig duidelijk 

o Gevolg van samenspel tss  

 Hypothalamus 

 Hypofyse 

 Ovarium  

 (baarmoeder)slijmvlies 

 Ovarium: dubbele functie 

o Endocriene: productie oa oestrogenen en progesterone 

o Gametogenetische: productie van eicellen 

 Ontwikkeling ovariële follikel gebeurt oiv hypothalamo-hypofysaire stimulatie 

o Hypothalamus en hypofyse: in nauwe interactie → samen bepaling van ovariële structuur 

en functie doorheen menstruele cyclus 

 Hypothalamus produceert oa gonadotrofine-releasing hormoon (GnRH): op pulsatiele 

manier beïnvloeding hypofyse 

 Hypofyse produceert oa  

 Follikelstimulerend hormoon (FSH) 

 Luteïniserend hormoon (LH) 

 Ovarieel niveau: productie  

 Oestrogeen  

 Progesteron: in 2e deel vd cyclus 

o Hypofysaire controle vd ovulatie 

 Einde/begin menstruele cyclus: lage oestrogeenconcentraties 

 Leiden tot stimulatie vd FSH-productie → stimulatie groei vd follikels 

 Door negatieve feedback: FSH daalt 

 Dominante follikel (grootste met meeste FSH-receptoren) ontwikkelt verder tot 

ovulatie 
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 Leidt tot stijging vd oestrogeenconcentraties (E2) 

 Inhibine A en B en anti-Müllerhormoon (AMH, andere naam: MIS = Mullerian Inhibiting 

Substance) w gesynthetiseerd en gesecreteerd door granulosacellen 

 Inhibine B: negatieve feedback op FSH-productie 

 AMH: inhibitie follikelrecrutering vd niet-dominante follikels en FSH-gestimuleerde 

follikelgroei 

 Midcyclisch: wijziging vd ovariële hypofysaire controle 

 Oestrogenen: oefenen positieve feedback uit op gonadotrofines → FSH/LH-piek die 

ovulatie uitlokt 

 LH  

 Stimuleert lokale productie van  

 Prostaglandines  

 Proteolytische enzymen 

 Ontwikkelt corpus luteum: produceert progesterone (P) 

 

Menstruele cyclus thv endometrium 

 Cyclische veranderingen in oestrogenen en progesterone: verantwoordelijk voor ingrijpende 

veranderingen thv endometrium 

o Proliferatieve fase: oiv oestrogenen 

 Wat? 

 
 Toename vd epitheliale en stromale cellen 

 Toename vd oestrogeenreceptoren 

 Vergroting vd klierbuizen en endometriale dikte van 1 – 2 mm tot 10 – 12 mm 

 Hier ligt grootste variatie in duur (dus verantwoordelijk voor andere lengte van cyclus) 

o Secretoire fase 

 
 Oiv progesterone (2-tal dagen na ovulatie) 

 Vermindering van mitotische activiteit 

 Tortueuze uitgezette klierbuizen met accumulatie van glycogeen 

 Eerste voedingsbron voor evt eicel die zich gaat inplanten 

 Is belangrijkste verschil tss proliferatieve en secretoire fase! 

 Progesterone 

 W geproduceerd door corpus luteum (enkel 2e helft cyclus dus enkel secretoire fase) 

 Functie 

 Spierrelaxerend effect  

 Belang voor onderhoud zws 

 Weten of ovulatie is geweest: basale temperatuur stijgt ong 0,3 °C 

 Redelijk vaste duur: 12 – 14 dagen 

 Corpus luteum kan tijdens secretoire fase 14 d overleven 

 Als geen bevruchting plaatsvindt: concentraties oestradiol en progesterone dalen → 

corpus luteum w niet onderhouden → menstruatie 

 Igv bevruchting 

 hCG aanwezig: progesterone blijft hoog → corpus luteum sterft niet af 

 Glycogeen w gevonden in klierbuizen (zie boven) 

 Thv ovarium: ook 2 fasen 
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o Folliculaire fase 

o Gluteale fase 

 

Gametogenese  

 
 Primordiale kiemcellen = afkomstig van mesoderm 

o Belangrijkste van gametogenese: normaal aantal chromosomen bekomen 

o Meiose zorgt voor differentiatie in genetisch materiaal 

 Migratie kiemcellen naar genitale plooi vindt plaats tijdens eerste 5 w vh foetale leven 

 Bij afwezigheid Y-chromosoom: ongedifferentieerde diploide kiemcellen vormen oögonia 

o Door mitotische deling: vervolgens multiplicatie van oögonia tot foetale leeftijd van 7 

maanden → max 7 miljoen oöcyten (kiemcellen) op 20 w amenorreeduur 

o Ong 7 miljoen oöcyten op 20 – 30 w → bij geboorte schieten daar nog 2 miljoen van over 

o Na mitotische delingen: oögonia komen in profase vd 1e meiotische deling (primaire 

oöcyten) → blijven in deze rustfase tot vlak voor ovulatie 

 Tijdens gehele leven komen slechts circa 400 oöcyten tot ovulatie 

 Midcyclische LH-piek is signaal waardoor meiose zich voortzet in één of meerdere 

eicellen die bij begin van elke cyclus w geselecteerd 

 Eerste meiotische deling (met uitstoot vh 1e poollichaampje) w beëindigd vlak vóór 

ovulatie 

 2e meiotische deling (met uitstoot vh 2e poollichaampje) gebeurt pas na penetratie vd 

eicel door zaadcel 

 Rijping van mannelijke kiemcellen is continu proces 

o Tubuli seminiferi: continue voorraad v kiemcelprecursors aanwezig 

o Spermatogenese begint tss 11 – 15-jarige leeftijd  

o Spermatogenese heeft totale duur van 72 d → w in 3 fasen onderverdeeld 

 Mitotische vermenigvuldiging van spermatogonia (tot primaire spermatocyt) 

 Meiotische deling van tetraploïde spermatocyten (tot spermatiden) 

 Transformatie van spermatiden naar spermatozoa (spermiogenese) 

 Bevruchtbaarheid (!!) 

o Eicel is bevruchtbaar tot 24 uur na ovulatie 

o Spermacellen behouden bevruchtend vermogen gedurende 48 tot 72 uur 

 

Bevruchting 

 Vindt plaats in eileider (tuba) 

o Zygote deelt zich herhaaldelijk tijdens transport naar uteriene caviteit 

o Prille embryo differentieert zich in weefsels die foetus en placenta/membranen zullen 

vormen 

 Trofoblast produceert humaan choriongonadotrofine (hCG): heeft LH-effect → neemt dit over 

tijdens zws 
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o Stimuleert groei en functie vh corpus luteum graviditatis (E2/P-vorming)  

 Corpus luteum w omgevormd naar lichaam dat instaat voor progesteronvorming  

 Eerste 3 maanden hangt zws af van corpus luteum  

 Anders: miskraam 

 Indien acute situatie waar cyste met eierstok verwijderd moet w (met mogelijk verlies 

kind): zo snel mogelijk hCG of progesteron inspuiten 

o Piekt rond 12–14 w amenorroe: placenta neemt ovariële steroïdogenesis grotendeels over 

 Placenta probeert dus zo snel mogelijk onafhankelijk te w vd eierstokken door 

endocriene hormoonproductie: vindt plaats na 3 maanden 

o Analogen van hypothalamische en hypofysaire hormonen w gevormd: hormoon-

producerende capaciteit vd placenta is indrukwekkend 

 Ong 7 d na bevruchting: blastocyste hecht zich aan uteriene wal  

o Endometrium omvat embryo maar baarmoeder is maar tijdens bepaald tijdsvenster 

receptief 

 Duur van transport naar baarmoeder is belangrijk voor implantatie: igv te vroeg of te 

laat in baarmoeder kan dit oorzaak zijn van subfertiliteit 

 Bv. deficiënte cilia 

 Bv. progestogeendominante pil: vertraging transport door invloed op spieren of 

inplanten buiten eileider! 

 … 

 Oestrogenen induceren wsl deze receptiviteit: veroorzaken vrijzetting cytokines bv. LIF 

(leukemia inhibitory factor), IL-1 (interleukine 1), EGF (epidermale groeifactor) 

o Adhesieve mechanismen die aanhechten vh embryo regelen 

 Niet goed gekend  

 Maar vereisen interacties tss koolhydraten en lipiden 

 CHO-lectine 

 Integrine-integrine 

 Integrine-extracellulaire matrix 

 

Ontwikkeling van embryo 

 Bevruchte eicel: doorheen eileider getransporteerd (cilia!) terwijl herhaalde celdelingen 

plaatsvinden 

o 1e differentiatie: binnen embryo tss cellen die foetus of placenta/vliezen zullen vormen 

o Als “morula” (16-cellig stadium, w bereikt op d 4 na conceptie) endometriale caviteit 

bereikt: hierin ontstaat excentrische caviteit  

 Sprake van “blastocyst” (64-cellig stadium) 

 W bereikt op d 5 na conceptie 

 Bevat centrale vochtcollectie, embryoblast en trofoblast 

 Snel onderscheid mogelijk tss 

 “inner cell mass” (< embryoblast) 

 Primitieve trofoblast 

 Vormt omgevende laag rond ICM 

 Produceert hCG en EPF (early pregnancy factor)  

o 6-tal dagen na bevruchting: implantatie vindt plaats  

 Toegenomen behoefte aan zuurstof, voeding 

 “inner cell mass” (2-lagige discus die heel belangrijk is) 

o Inner cell mass differentieert naar 3 kiemlagen 

 Epiblast w ectoderm 

 Hypoblast w endoderm 

 Daartussen mesoderm 

o Mesoderm groeit naar buiten → vormt extra-embryonaal mesoderm (coeloom) 

o Ontstaan v 2 holtes → dus als je op begin zws echo doet 

 Chorionholte: w langzaam kleiner 

 Amnionholte 

 Ontstaat vanuit ectoderm 
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 Redelijk klein in begin (3 zakjes) maar gaat hele baarmoeder omvatten en w grootste 

vochtcomponent vd zws 

 Dooierzak 

 Ontstaat vanuit endoderm 

 Gaat beginnend embryo voeden 

o Amnionholte en dooierzak  

 Zijn bedekt met mesoderm (extra-embryonaal mesoderm) 

 Verplaatsen zich naar midden vd blastocystholte 

 Er ontstaat mesodermale steel die finaal navelstreng zal vormen 

o Door groei en ontwikkeling vd amnionholte: bereikt wand vd blastocyst 

o Deel vd dooierzak w gevat in embryo en in mesodermale steel 

 Embryonale schijf met 3 kiemlagen zal foetus vormen (belangrijk!!) 

ectoderm endoderm mesoderm 

huid en huidaanhangsels GI tractus been en kraakbeen 

zenuwstelsel lever en galwegen spieren 

klierstructuren pancreas bindweefsel 

 AH-stelsel serosa 

 gonadale kiemcellen CV systeem 

  nieren en niet-gonadale 
genitale tractus 

o Mensen waarbij ectoderm meest ontwikkeld: magerder, niet zo graag borstvoeding, strikt 

en moeilijk lachen, fysica en wiskunde, … 

o Mensen waarbij endoderm meer ontwikkeld: breder en kleiner, geen probleem met 

borstvoeding, lachen veel, … 

o Mensen waarbij mesoderm meer ontwikkeld: atletische types, meer spieren, … 

o Dysmorfe types ook mogelijk 

 Bloedvaten ontwikkelen zich in intra- en extra-embryonaal mesoderm 

o Uitbreiding van deze bloedvaten in embryonale steel → vorming 2 arteries en 1 vene vd 

navelstreng 

o Bloedvaten aan hoofdeinde vh embryo vormen hart 

o Vorming en ontwikkeling vh hematopoietisch/vasculair systeem vindt plaats tss w 3 en 4 

o Bloedvorming ontstaat binnen primitieve bloedvaten vh trofoblast en zich ontwikkelende 

embryo 

 Hierdoor ontstane facilitatie van gas- en nutriëntuitwisseling = voorwaarde voor verdere 

ontwikkeling van embryo/foetus 

 

Placenta 

 

 
 

Ontwikkeling en vorm 

 

Aanvankelijk: villi rond hele blastocyst 

 Bij groei vd blastocyst: overdekkende decidua (decidua capsularis) w samengedrukt → zws 

puilt uit in uteriene caviteit 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

6 | P a g i n a  
 

o Door druk en ischemie op decidua capsularis: chorion laeve ontstaat (niet invasief) 

 Opmerking: chorion lavae en decidua zijn 2 vss lagen 

 Kunnen ontdubbeld w (je kan 2 afzonderlijke lagen onderscheiden macroscopisch) 

 Igv 2-eiige tweeling: 4 lagen tegen elkaar 

o Aan tegenpool ontstaat chorion frondosum met verdere ontwikkeling en proliferatie vd villi  

 Einde week 12: decidua capsularis komt in contact met decidua vera → uteriene holte 

geoblitereerd 

 Trofoblast vh chorion frondosum  

o Bestaat uit  

 Cytotrofoblast (eenkernig)  

 Syncytiotrofoblast (meerkernig) 

o Wat doet trofoblast? 

 Invasie vd decidua 

 Vernietiging v klieren en stroma  

 Trofische invloed op maternale bloedvaten 

 Foetale bloedvaten (omringd door cytotrofoblast) groeien in syncytiotrofoblast → lacunes 

versmelten tot grote intervilleuze ruimte 

 Om oppervlakte te doen toenemen: villi (vlokken) gaan in grootte toenemen en van vorm 

veranderen → onderscheid tss 

o Primaire villi (d13 – d18) 

o Secundaire villi (d18 – d21): ingroei in villi vh extra-embryonaal mesoderm  

o Tertiaire villi (d21 – d120): verdere vertakking vd villi met ingroei en ontwikkeling vd foetale 

circulatie 

 Choriale membraan van tertiaire villi bestaat uiteindelijk uit 

 Wand vd capillairen  

 Fibroblasten  

 Basale membraan vh cytotrofoblast  

 Cytotrofoblast  

 Syncytiotrofoblast  

 Uitgerijpte tertiaire villi zijn kleiner maar talrijker 

 Verder gekenmerkt door  

 Vorming van microvilli 

 Grotendeels verdwijnen vd cytotrofoblastlaag  

 Vervanging vd cytotrofoblastlaag door fibrinoïde bekleding  

 Verhuizing vd capillairen naar rand vd villi 

 Dikte van dit membraan op einde vd zws: 3,5 – 5 micron  

 Totale oppervlakte van choriaal membraan uiteindelijk ong 15m2  

 Maternale placenta (placentair bed)  

o Bestaat uit 

 Decidua basalis met spongieuze en compacte laag  

 Hechtvilli die verankeren in compacte laag  

 Syncytiotrofoblast met uitlopers tot in myometrium  

o Spiraalarteries (vertakkingen vd radiaire arteries; vd a. arcuatus) doorboren decidua naar 

intervilleuze ruimte toe 

 Spiraalarteries gaan naar endometrium (van myometrium naar endometrium)  

 Hebben normaal goede muscularis laag 

 Dus bloedvaten vd moeder stuwen spiraalvormig door naar foetale bloedvaten 

 Foetomaternale membraan = vlies dat moeder en kind fysiek scheidt (3,5 µm) 

 Kan klinisch probleem vormen (zie later, Resus factor) 

 Belangrijk om dit te kunnen beschrijven!! 

o Oiv trofoblast (dat endovasculair en interstitieel invadeert) ontstaan thv spiraalarteries 

fysiologische veranderingen 
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 Verliezen musculo-elastische wand  

 Worden grote, rigide kanalen bekleed met fibrinoïd materiaal (hierop zullen microvilli 

ontwikkelen) 

 Diameter evolueert van 50 naar 500 micron 

o DUS 

 Vanaf buitenste myometrium en naar endometrium gaan vaten spierlagen verliezen → 

w lakse buizen met toename in diameter 

 Belangrijk: 500 mL/min kunnen voorzien om foetus en placenta te kunnen voorzien 

 Afwezigheid deze fysiologische veranderingen → vaak specifieke zwangerschapspathologie!  

o Igv groeivertraging: omvorming treedt niet op of is beperkt tot deciduaal gebied → niet 

voldoende bloedvoorziening → compensatie door BD toe te laten nemen  

 Geeft viscieuze cirkel met beschadiging bloedvaten (pre-eclampsie) 

 Problemen 3e trimester: meestal tgv probleem placentatie en dus probleem omvorming 

bloedvaten 

 

Vanaf 4e maand neemt placenta discusvorm aan 

 
 !! Placenta is hemo-choriaal: type placenta waarbij maternale bloed in direct contact staat met 

chorion / chorionvilli !! 

 Basale plaat = hechting aan moederlijke zijde 

o Via ±100 openingen spuiten spiraalarteries in intervilleuze ruimte → O2-rijk bloed nr villi 

o Venen in omgeving van arteries (verspreid over hele basale plaat)  

 Vormen netwerk in spongieuze laag vd decidua  

 Zorgen voor afvoer van (zuurstofarm) bloed 

o Intercotyledonnaire septa: (onvolledige) en variabele uitstulpingen van decidua tss foetale 

cotyledonen  

 Zorgen voor zekere compartimentalisatie vd placenta 

 Functie onzeker  

o Maternale circulatie verzekert op einde vd zws debiet van ± 500 mL/min 

 Choriale plaat: foetale zijde 

o Bekleed door amnionepitheel dat zich uitstrekt in de vliezen 
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o Langs foetale zijde: placenta gevoed langs 2 navelstrengarteries en 1 –vene 

 Arteries splitsen thv inplanting vd navelstreng in vss takken 

 Vaatjes verspreiden zich in choriale plaat → vertakken zich verder in foetale cotyledonen 

tot in tertiaire villi 

 Tertiaire villi omvatten uitgebreid capillair netwerk: gescheiden van maternale bloed 

door hoger beschreven “choriaal membraan” (choriofoetaal membraan!!) 

 

Placentaire functies 

 

1. Respiratoire functie 

 Uitwisseling O2 en CO2 doorheen placenta: vlot door diffusie dankzij concentratieverschillen tss 

maternale en foetale compartiment 

 Ondanks lage pO2: foetale bloed in staat om grote hoeveelheid zuurstof te transporteren → 

owv 2 oorzaken 

o Hb-concentratie in foetale compartiment ong 50% hoger dan in maternale compartiment 

o Foetaal Hb (HbF): structureel verschillend van volwassen Hb (HbA): HbF heeft hogere 

affiniteit voor zuurstof dan HbA 

 
 HbF bestaat uit 2 α- en 2 γ-ketens itt HbA uit 2 α- en 2 β-ketens 

 Foetale dissociatiecurve naar L verplaatst tov curve van normale volwassene owv deze 

structurele verschillen (vnl tgv lagere 2,3-DPG affiniteit van HbF) 

 Typisch: foetale arteriële O2-drukken lager dan volwassen arteriële O2-drukken 

 Dus hogere affiniteit voor binden O2 aan lagere partiële drukken in foetus: diffusie 

O2 over placenta toelaten 

 Aan placenta: hogere concentratie 2,3-DPG w gevormd → bindt meer aan β- dan aan 

α-ketens dus meer aan HbA  

 O2 w vrijgelaten voor opname door foetus (die niet w beïnvloed door 2,3-DPG) 

 HbF levert dan gebonden O2 af aan weefsels die lagere partiële drukken hebben 

→ kan vrijgelaten w 

 Lagere pH: ook affiniteit HbA lager → O2 kan ook weer aan foetus w afgegeven 

 Dit is “effect van Bohr” 

 Globaal kan men stellen dat voor O2- en CO2-transport diffusiecapaciteit vd placenta niet 

beperkend is maar dat dit transport vnl afhankelijk is van 

o Uteriene en umbilicale bloeddoorstroming 

o Transportcapaciteit voor O2 en CO2 vh maternale en foetale bloed 

 Gaswaarde en saturatie in enkele relevante maternale en foetale bloedvaten 

bloedvat pO2 saturatie (%) pCO2  

uteriene arterie 100 98 32 

uteriene vene 40 75 45 

navelstrengarterie 18 45 55 

navelstrengvene 28 70 40 

 

2. Uitscheidingsfunctie 

 Placentaire excretiefunctie: nog niet volledig opgehelderd 

o Wel zeker: vetoplosbaarheid en grootte vd molecules bepalen transplacentaire transport 

 Foetus produceert bilirubine als afvalproduct van heem 

o Maar zijn immature lever kan hiervan slechts fractie conjugeren 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

9 | P a g i n a  
 

o Toch eerder gunstig: hydrofobe ongeconjugeerde bilirubine w veel vlotter transplacentair 

getransporteerd → dan verder door moeder geëlimineerd 

 

3. Nutritionele functie 

 Er bestaat specifiek gefaciliteerd diffusietransportmechanisme voor glucose 

o Glucose = belangrijkste energiebron vd foetus 

o Via hexosetransporters GLUT3 en GLUT1: functioneren insuline-onafhankelijk 

o Grote hoeveelheid glucose w in placenta ook geoxideerd tot lactaat → w door foetus ook 

gebruikt voor energie 

 Concentratie aan aminozuren is hoger in foetale dan in maternale bloed 

o Veronderstelt actief transport  

o Minstens 10 Na+-afhankelijke AZ-transporters zijn geïdentificeerd 

o Sommige AZ w gemetaboliseerd tijdens transport doorheen placenta 

 Bij transport van vrije vetzuren: ketenlengte speelt rol 

 Transport cholesterol: endocytose 

 Watertransport over placenta lijkt passief  

o Vnl afhankelijk van hydrostatische en osmotische drukverschillen 

o Ook waterkanalen beschreven in trofoblast 

 Elektrolyten 

o Natrium en chloride: in evenwicht tss maternale en foetale circulatie 

o Kalium, magnesium, ijzer, calcium en fosfaat: actief naar foetus getransporteerd → daar 

dus in hogere concentraties aanwezig  

 

4. Immunologische relatieve barrière 

 Placenta vormt materiële grens tss 2 immunologisch verschillende wezens 

 Vele placentaire substanties en placentaire milieu spelen actieve immuunmodulerende rol 

 Ook substantiële en klinisch soms belangrijke transplacentaire transfer van IgG via 

receptorgemedieerd endocytoseproces 

 

5. Endocriene functie: placenta vormt veel substanties, hormonen en groeifactoren → w vaak ook 

door andere weefsels gevormd en exacte functies vaak nog onbekend (maar beschrijving hier van 

voornaamste waaraan functie is toegekend) 

 Pregnancy Associated Plasma Proteins (PAPP-A/C) (!!): PAPP-A = metalloproteinase dat 

bindingsplaatsen voor insulineachtige groeifactoren klieft  

o Speelt rol in wondheling en bij botvorming 

o Inwendige geneeskunde: mogelijke merker voor instabiele angor en acuut hartinfarct 

o In beginnende zws: wsl immuunmodulator  

o Lage maternale plasmaconcentraties PAPP-A (in combinatie met hogere β-HCG) w in 

obstetrie gebruikt als merker voor aneuploïdie 

 Maar is géén diagnostische test 

 Pregnancy Specific Protein (SP-1) = glycoproteïne dat door trofoblast w geproduceerd (niet op 

examen) 

o Al vanaf 18 – 23 dagen na ovulatie aantoonbaar → piekconcentraties à terme 

o Is krachtige immuunsuppressor 

 Placental Protein 5 (PP5) (niet op examen) 

o W door syncitiotrofoblast gevormd  

o Aantoonbaar vanaf ongeveer 45 d na ovulatie → concentraties stijgen tot à terme 

o PP5 bezit antitrombine eigenschappen → speelt wsl rol als natuurlijke inhibitor vd 

bloedstolling thv implantatieplaats 

 Relaxine = peptidehormoon dat structureel verband houdt met insuline 

o Bronnen hormoon 

 Gele lichaam is belangrijke bron  

 Kan ook door decidua en placenta gevormd w 

o Lijkt niet essentieel voor goede afloop van zws maar vermoedelijke functies 

 Watergehalte vd baarmoeder bepalen 
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 Baarmoedercontracties inhiberen  

 Rol bij relaxatie vd (bekken)gewrichten en bij verzachting vd baarmoederhals 

 “Hierdoor kan je slimme baby met groot hoofd ter wereld brengen” 

 Zorgt ook voor vervelende klachten bij zwangere vrouwen bv. bekkeninstabiliteit 

o Synthetische vorm van relaxine w gebruikt bij sclerodermie 

 Humaan Chorionsomatotrofine (HCS) = humaan placentair lactogeen (HPL) = polypeptide dat 

erg lijkt op groeihormoon 

o Maand na ovulatie detecteerbaar in maternale serum → plasmaconcentratie verloopt 

evenredig met functionele placentaire massa 

o A terme productiegraad van 1 – 2 g/d w door geen enkel ander hormoon binnen noch buiten 

zws geëvenaard 

o Synthese van HPL w  

 Gestimuleerd door  

 Insuline  

 cAMP  

 Geïnhibeerd door  

 Glucose  

 Prostaglandines F2 en E2 

o HPL is quasi uitsluitend werkzaam in maternale compartiment 

 Zorgt voor aanpassing vh koolhydraten- en vetmetabolisme 

 Belangrijk: anti-insuline effect! → overdracht van glucose en energie naar foetus toe 

w gefaciliteerd  

 Induceert relatieve insulineongevoeligheid en lipolysis → glucose en ketonen ter 

beschikking vd foetus  

 HPL stimuleert in aanwezigheid van oestrogenen, progestogenen en prolactine ook  

 Verdere ontwikkeling vd borsten  

 Melkproductie 

 Humaan Choriongonadotrofine (hCG) = glycoproteïne dat gelijkt op FSH, LH en TSH (α-keten 

gemeenschappelijk) 

o W geproduceerd door  

 Prille embryo  

 Syncytiotrofoblast 

o 9 d na ovulatie aantoonbaar in maternale plasma → concentratie piekt rond 10 – 12 w  

o Glycosylatie hCG door placenta bepaalt in grote mate  

 Tertiaire structuur en dus activiteit  

 Halfleven 

o Functie hCG 

 Belangrijkste rol: instandhouding en stimulatie vh corpus luteum en zo vd productie van 

progesterone en oestrogenen 

 Als je geel lichaam zou wegnemen: miskraam 

 Dit tot placenta rond 11 – 12 w deze functie in voldoende mate heeft overgenomen 

 Stimulatie adrenale en placentaire steroïdogenese  

 Immunosuppressieve eigenschappen 

 Bij mannelijke foetus 

 Stimulatie testiculaire testosteroneproductie 

 Bewerkstelliging virilisatie 

o Bepaling van hCG in bloed of urine  

 Basis vd meeste zwangerschaptesten! 

 Testje gaan kopen in kruidvat/apotheker/…  

 Al 1 – 2 d na bevruchting is hCG positief (terwijl pas na 7 d implanting) 

 Indien positief op urine: naar dokter 

 Nieuwe test daar: nutteloos (want goede test uit den Liddl/Aldi/Carrefour/…)! 

 Vals positief mogelijk bij menopauze (hoge FSH en LH): vnl igv niet zo goede test 

 Beter: tegen stukken van β-keten AS maken = wel specifiek  
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 Owv grote standaarddeviaties: bepaling niet nuttig voor vaststellen vd zws-duur  

Postconceptionele  

week 

Normale hCG (mIU/mL) 

1 5-50 (gemiddeld 14) 

2 5-50 (gemiddeld 21) 

3 5-50 (gemiddeld 42) 

4 10-425 

5 19-7340 

6 1080-56500 

7-8 7650-229000 

9-12 25700-288000 

13-16 13300-254000 

17-24 4060-165400 

25-40 3640-11700 

 Maar bij individuele pt in 1e trim bij intacte zws verwacht men wel verdubbeling iedere 

2 – 3 dagen 

 Humaan Chorionthyrotrofine (HCT): structureel verwant aan TSH maar mist 

gemeenschappelijke subunit 

o Concentratie is laag  

o Beïnvloedt moederlijke schildklier minder dan hCG 

 Corticotrofine Releasing Hormoon (CRH) = 1 vd hypothalamusachtige hormonen die placenta 

secreteert 

o Maternale concentratie neemt sterk toe rond 20 w → blijft stijgen tot à terme 

o CRH stimuleert placentaire ACTH-vrijzetting → CRH participeert in uitlokking vd piek van 

foetale glucocorticoïden gedurende 3e trimester 

 Piek: wsl rol in foetale maturatieproces 

 Oestrogenen  

o Vss oestrogenen 

 E1 = oestrone 

 E2 = oestradiol (belangrijkste in niet-zwangere) 

 Dit zit ook in pil: in veresterde vorm → niet direct afgebroken 

 E3 = estriol (w één vd belangrijkste in zws) 

 Vorming: afhankelijk van foeto-placentaire eenheid 

o Productie 

 Bij begin vd zws gevormd in corpus luteum: door aromatisatie van androstenedione en 

testosterone in granulosacellen 

 Androstenedione en testosterone: zelf gevormd thv theca interna cellen 

 Vanaf 6 w: foetoplacentaire eenheid w belangrijk voor steroïdeproductie 

 Dehydro-epiandrosteronesulfaat (DES): afkomstig vd maternale en sterk ontwikkelde 

foetale bijnier 

 DES w door placenta omgezet naar oestrone (E1) en oestradiol (E2) 

 Door 16-α-hydroxylatie w DES in foetale lever ook omgezet naar 16-hydroxy-DES 

→ dan in placenta naar oestriol (E3) 

 Limiterende stap in productie: vorming DES door foetale bijnier → zelf afhankelijk vd 

cholesterolproductie uit low-density-proteïnes in placenta 

 Door placenta gevormde oestrogenen w vnl naar moeder overgebracht!! 

o Oestrogeenproductie door foetoplacentaire eenheid is indrukwekkend: gedurende 1 zws 

productie evenveel oestrogenen als gedurende 150 jaren niet-zwanger ovulatoir leven 

o Grootste deel (80 – 90%) vd placentaire oestrogeenproductie: in maternale compartiment 

terecht → beïnvloeden fysiologie vd zwangere vrouw  

 Stimulatie groei vh myometrium, endometrium, alle weefsels afgeleid van Mullerse 

kanalen, alveoli en ducti vd borsten 

 Angiogenetische werking → beduidende rol in toename vd uteriene bloedvoorziening 

 Stimulatie proteïnesynthese en cholesterolmetabolisme in lever  

 Belangrijk: oestrogenen stimuleren concentratie van bindingshormonen  

 Dus totale concentratie veel hormonen hoger bij zws  
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 Maar vrije fractie hormonen niet hoger 

 Stimulatie zout- en waterretentie door nieren 

 Verband met myometriale contractiliteit → spelen nog niet volledig opgehelderde rol bij 

initiatie vd arbeid 

 Progesterone = “hét zwangerschapshormoon” 

o Progestagenen = groep van stoffen die deze effecten hebben  

 Progesterone = natuurlijke progestageen 

 Zws = progesterondominante toestand behalve op einde 

o Productie 

 Initieel gevormd door corpus luteum (ook beïnvloed door hCG) 

 Rond 10e zws-week: syncytiotrofoblast neemt deze functie over (endocriene functie vd 

placenta voldoende volmaakt hiervoor) 

 DUS stel: eierstoktorsie op 7 w zws met noodzaak tot verwijderen → hoge dosis 

progestogenen geven om zws toch in stand te houden 

o Placenta vormt cholesterol om tot pregnenolone → pregnenolone tot progesterone 

o Ong 90% vd placentaire progesteroneproductie gaat naar maternale compartiment 

 Relatieve toename vd progesteroneconcentratie in maternale plasma: veel belangrijker 

dan die van oestrogenen 

 Dus zws w als ‘progesteronedominante toestand’ verstaan 

 Dit tot 6-tal weken voor term: dan stijgt plasmaconcentratie van oestrogenen  

 Functies progesterone: onderhoud vd zws! 

 Inductie secretoire veranderingen en decidualisatie vh endometrium  

 Maakt baarmoedehalsslijm visceus en ondoorgankelijk voor bacteriën en 

spermatozoa 

 Eén vd manieren van natuurlijke geboorteplanning (redelijk betrouwbaar) 

 Borst 

 Stimulatie groei vd ducti en lobuli  

 Inhibitie werking van prolactine 

 Gladde spieren vd baarmoeder, bloedvaten, gastro-enterologische en urologische 

tractus w door progesterone gerelaxeerd (spierrelaxerend effect) 

 Baarmoeder rustig houden tijdens zws 

 Darmen en ureter zetten ook uit → neiging tot obstipatie! 

 Progesterone is natriuretisch 

 Leidt door hyperventilatie tot lagere plasma-pCO2 (‘AH-drive w opgejut’) 

 Veroorzaakt stijging vd basale lichaamstemperatuur (0,3 °C) 

 Verhoogt appetijt en dorstgevoel 

o Val in progesteroneconcentratie aan einde vd zws w in verband gebracht met  

 Verhoogde uteriene activiteit 

 Vrijzetting van prostaglandines in endometrium  

 Initiatie vd lactatie 

 Profiel van adrenocorticoïden in foetale circulatie w in grote mate bepaald door cortisol-

cortisone interconversie 

o Placenta + meeste foetale weefsels: belangrijke 11-dehydrogenase-activiteit!!!! → gevolg: 

cortisol/cortisoneverhouding < 1 (examen!) 

 Cortisol (actief) w omgezet in cortisone (niet-actief) en foetus kan dit niet terug 

omzetten in actief cortisol owv immaturiteit 

 Redelijk veel vrouwen w owv immuunpathologie behandeld met cortisone → quasi geen 

invloed op foetus 

o Is niet geval in decidua en amniotische membranen → hoge cortisolconcentraties zouden 

betrokken kunnen zijn in immuunsuppressie 

o Met toenemende zws-leeftijd vermindert in foetale longen cortisol-cortisoneconversie 

 Mogelijk oiv placentaire CRH 

 Gevolg: verhoogde biobeschikbaarheid vh actieve cortisol → wsl rol bij versnelde 

longuitrijping tss 34e en 36e zws-week  

 Tegenwoordig w veel kinderen prematuur geboren 
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 Overleving afhankelijk van rijpheid vd longen 

 Longen kunnen rijper w door toedienen actieve corticoïden (dus niet cortisone) 

bv. dexa- of betamethasone 

o Voor foetus: cortisol ook belangrijk in finale maturatie van lever, CZS en bijnieren 

 

Geboren placenta 

 
 Geboren placenta 

o Diameter van ong 20 cm  

o Dikte van 2 – 3 cm 

o Gewicht bedraagt ong 500 – 700 g (1/6 tot 1/7 vh gewicht vd foetus) 

 Foetale oppervlakte komt glad voor 

o Bedekt met vliezen  

o Bevat inplanting vd navelstreng 

 Maternale zijde komt ruw voor 

 Afwijkingen (cave extra bloedvaten mogelijk → rekening mee houden bij bevalling) 

o Soms supplementaire lob = placenta succenturiata 

o Tweedelige placenta = placenta bipartita 

o Nog omwalde placenta = placenta circumvallata 

 

Navelstreng 

 Navelstreng bestaat uit  

o Amnionvlies 

o Gelei van Wharton 

o Celrijk bindweefsel  

o Navelstrengbloedvaten: 1 vene en 2 arteries 

 Lengte: tss 60 tot 100 cm 

o Kan dus erg variëren 

 Echte knopen moeten onderscheiden w van valse knopen 

 
o Ware knopen: baby kan knoop 'zwemmen' in zijn navelstreng 

 Meestal geen probleem: niet per se meer mortaliteit 

 Cfr. tuinslang met goede druk achter waar knoop op zit, kan toch blijven stromen 

 Maar igv geassocieerd met verminderde turgor (placenta die minder goed werkt): wel 

hogere mortaliteit 

o Valse knopen: bestaan uit vasculaire misvormingen → weinig klinische betekenis 

 Inplanting vd navelstreng  
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o Centraal of meer marginaal op foetale zijde vd placenta 

o Uitzonderlijk: inplanting op vliezen → ‘velamenteuze insertie’ 

 Kan belangrijk zijn owv situaties met bloedvaten in vliezen 

 Zeer gevaarlijk: er loopt puur foetaal bloed door 

 Als je deze kapottrekt (bv. vliezen breken daar bij geboorte): baby bloedt dood 

voordat je hier iets aan kan doen! 

 Zelfs als je binnen 5 min keizersnede doet, kan je er vaak ook niets meer aan doen 

 

Vruchtzak 

 

Amnionvlies (‘wat de baby inpakt’) 

 Vliezen zijn samengesteld uit  

o Amnion met laag cellen van embryonaire oorsprong 

o Chorion laeve  

o Versmolten decidua reflecta en vera (maternale zijde vh amnionvlies) 

o Tussen vliezen: coelomen (holtes gevuld met vocht/vruchtwater tijdens vorming embryo) 

 Bevatten normaliter geen bloedvaten 

o Uitzonderingen 

 Velamenteuze insertie  

 Placenta bipartita  

 Placenta succenturiata 

o Ook geen zenuwen 

 

Amnionvocht 

 Hoeveelheid vruchtwater neemt geleidelijk toe tot 36 w → bedraagt 500 – 1000 mL à terme  

 
o Hoeveelheid is heel variabel: beetje is in principe genoeg voor ontwikkeling 

o Begint naar einde toe beetje te verminderen 

 Igv overtijd: placenta minder goed, turgor in navelstreng minder goed, minder 

vruchtwater → makkelijker acuut foetaal lijden (DUS 1 vd redenen waarom we overtijd 

> 10 d meer in oog gaan houden) 

 W gevormd door  

o Transsudatie uit moederlijk bloed (in begin belangrijkste bron) 

o Secretie door amnionepitheel  

o In 2e zws-helft vnl door foetale urine- en longvochtproductie 

 Ook wat afhankelijk van circulatie vd moeder 

 Afwijkingen 
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 Als kind niet kan plassen: oligohydramnion → geen bewegingsruimte, thorax ook 

ingedrukt (dus longen kunnen niet groeien) 

 Als kind te veel plast: osmotische diurese (gestoord glucosemetabolisme) 

 Slokdarmatresie: veel vocht (hogere obstructie = meer vruchtwater aanwezig) 

 1/3e vh volume w vervangen per uur 

 Samenstelling  

o Lijkt op ultrafiltraat van serum met laag glucosegehalte (20 mg%)  

o Bevat afgeschilferde amnioncellen en foetale cellen afkomstig van epidermis en urinaire 

tractus → kunnen nuttig zijn bij foetale karyotypering 

 Vruchtwater speelt rol bij  

o Bescherming en ontwikkeling vd foetus  

o Vorming vd vochtblaas die belangrijk is bij ontsluitingsproces tijdens arbeid 

 “amniotic fluid index (AFI)”  

o W berekend door uterus in kwandranten te verdelen met linea nigra en navel als 

referentiepunten → verticale diameter (in cm) vd grootste vruchtwaterloge (vrij van 

navelstreng en foetale delen) in elk kwadrant samen te tellen  

 
o Opmerking: linea nigra 

 Is donkere, verticale lijn die in 3/4e vd zws’en op buik verschijnt 

 Gewoonlijk ong 1 cm breed  

 Loopt over midden vd buik van schaambeen naar navel → soms tot aan middenrif 

 Is gevolg vd verhoogde pigmentproductie door hormoon oestrogeen 

o AFI kan als volgt geïnterpreteerd w 

 
 0 tot < 5 cm: oligohydramnion of te weinig vruchtwater 

 5 – 25 cm: normaal 

 > 25 cm: polyhydramnion of te veel vruchtwater 

 

Foetale groei en ontwikkeling 

 Bij ontwikkeling vd zwangerschap: volgende terminologie gebruikt 

o Ei: bevruchte eicel in allereerste ontwikkelingsstadium 

o Kiem: vrucht in 1e zwangerschapsmaand 

o Embryo: vrucht vd 1e – 3e maand 

o Foetus: vrucht vanaf 3e maand tot einde 

 In ontwikkeling vd vrucht: aantal mijlpalen  

o 12 weken: organogenese volledig 
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 Vóór 12 weken: gevoelig voor teratogeniciteit 

o 16 weken 

 Gewicht vd foetus gelijk aan gewicht vd placenta  

 Eerste verbeningskernen w zichtbaar 

o 18 weken (bij meerbarenden), 20 weken (bij eerstbarenden) 

 Kindsbewegingen w waargenomen 

 Begin vorming van vernix (beschermend huidsmeer) 

o Rond 24 weken: grens van beginnende levenskansen  

 “Rijpe” vrucht kenmerkt zich door  

o Aanwezigheid van lichaamsvet 

o Nagels die reiken tot aan toppen vd vingers  

o Bij jongens: ingedaalde testes 

 Geboortegewicht  

o Afhankelijk van 

 Maternale  

 Pariteit (2e kind vaak wat zwaarder) 

 Ouderdom 

 Gestalte 

 Socio-economische klasse 

 Gewichtstoename gedurende zws 

 Etnische oorsprong  

 Doorgemaakte ziekten  

 Rookgedrag (‘je kan met gemak een halve kilogram van je baby afroken’) 

o Gewicht vrucht (jongen iets zwaarder: in donkere kleuren, meisje in lichte kleuren) 

 
 Op 28 weken: gemiddeld 1000 g (iets meer) 

 Op 32 weken: gemiddeld 1700 g 

 Op 36 weken: gemiddeld 2300 g  

 Op 40 weken: gemiddeld 3400 g 

 Lengte vd vrucht  

o In eerste helft zws: kwadraat vd maanmaand berekenen bv. 1 → 1 cm, 3 → 9 cm 

o In tweede helft zws: maanmaand met vijf vermenigvuldigen bv. 6 → 30 cm, 9 → 45 cm, …  

 Vss stadia in longontwikkeling 

Weken Stadium 

4 – 6 embryonaal 

7 – 16 pseudoglandulair 

17 – 28 canaliculair 

29 – 35 saculair 

36 – terme alveolair 

o Canaliculair stadium = minimum voor overleving 

 Gastro-intestinale tractus  

o Al slikbewegingen vanaf 4e maand 

 Rond 16 – 17 weken: foetus drinkt 2 – 7 mL per 24 uur 

 A terme: 500 – 700 mL per 24u 

o Na 24 w kan neonaat reflexmatig zuigen maar motiliteit vd darmen nog ontoereikend 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

17 | P a g i n a  
 

o Na 34 – 35 weken: kan zuigen, slikken en ademhalen voldoende coördineren 

o Melk en vetten w verteerbaar na 25 w  

o Darminhoud vd foetus = meconium 

 Bevat  

 Galkleurstoffen 

 Ingeslikt vruchtwater 

 Mucosacellen  

 Bilirubine 

 Conjugatie van bilirubine door lever w pas belangrijk na geboorte: intrauterien gebeurt 

excretie transplacentair 

o Igv ernstige stress kan foetus soms al tijdens intra-uteriene periode faeces maken  

 Groen, meconiaal vruchtwater 

 Deze foetus kan bevalling al wat minder goed aan (stress) → als baby dan nog meconiaal 

vruchtwater inademt: belangrijke problemen mogelijk 

 Urinevorming start vanaf ong 12 w 

o Vanaf 16 w: substantiële bijdrage tot hoeveelheid vruchtwater 

o À terme: (hypotone) urineproductie schommelt rond 650 mL/24u 

o Eerste dagen postpartaal: baby heeft weinig nierreserve 

 Foetale bijnier  

o Gekenmerkt door kleine mergzone 

o Schors  

 Brede foetale zone die hydro-epiandrosteronesulfaat (DHEAS) vormt = percursor voor 

placentaire vorming van oestrogenen 

 Smalle definitieve zone: produceert glucocorticoïden in lage concentraties 

 Schildklier: vanaf 12 w jodiumaccumulatie en hormoonvorming 

o W dan ook gevoelig voor TSH  

o Belangrijk dat deze zo vroeg actief is! 

 Schildklierhormonen werken synergetisch met steroïden op longuitrijping 

 Igv cretinisme (congenitale hypothyroïdie): gestoorde psychomotorische evolutie 

 Gonaden zijn tot 6 weken ongedifferentieerd 

o “normale” differentiatie is vrouwelijk behalve igv modificatie door testosterone en MIF 

(mullerian inhibiting factor) 

 Testosterone: stimulatie Wolveriaanse kanalen 

 MIF: inhibitie Mullerse kanalen  

 Fuseren anders tot eileiders, baarmoeder en bovenste 2/3e vd vagina  

 Onderste 1/3e vd vagina: komt van sinus genitalis 

o Gonaden zijn al vroeg functioneel 

 Mannelijke eerder dan vrouwelijke 

 Vanaf 16 w is geslacht uitwendig waarneembaar 

 Bij jongens dalen testes meestal in gedurende 3e trimester 

 Al zeer vroeg kan men embryonale bewegingen vaststellen (vanaf 6 – 7 weken) 

o Wijst op zekere ontwikkeling vh zenuwstelsel 

 Maar waarschijnlijk bestaat bij foetus geen functionele pijnperceptie vóór 29 – 30 w  

o 3e trimester: gekenmerkt door periodieke gedragspatronen 

 

Maternale aanpassingen tijdens zws 

 

Baarmoeder 

 Zws w gekenmerkt door belangrijke groei vd baarmoeder 

o 1e zws-helft: hypertrofie en hyperplasie  

 Aanvankelijk gewicht 50 g, lengte 7 cm, wanddikte 8 – 9 mm en inhoud 4 mL  

 Evolutie naar 700 g op 20 w  

o Evolutie naar à terme: vnl uitrekking → naar 900 g, wanddikte 6 mm en inhoud 4 L 

 Aanvankelijke asymmetrische ontwikkeling vd zwangere baarmoeder = “teken van Piskacek”  
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 Consistentie vd baarmoeder w progressief weker (bij niet-zwangere vrouw: BM redelijk hard) 

o Start thv isthmus → breidt uit naar corpus 

o Hierdoor: bij vaginaal onderzoek rond 12 w voelt baarmoeder praktisch gescheiden vd 

cervix = “teken van Hegar” (“alsof je corpus kan afpitsen”) 

 
 Rond 12 w: baarmoeder verlaat bekken → groeit verder intra-abdominaal  

o Toenemende druk op naburige structuren  

o Meestal ook zekere dextrorotatie rond haar as  

 Vanaf 20 w: baarmoeder vertoont waarneembare contractiliteit → pijnloze contracties van 

Braxton-Hicks treden op 

o Bevorderen wsl circulatie in intervilleuze ruimte  

o Spelen rol in geleidelijke opname vd isthmus in onderste uterussegment 

 

Bekken 

 Oiv vermoedelijk relaxine: versoepeling van ligamenten en gewrichten (die beenderen van 

beenderig bekken verbinden) treedt op 

 Compenseert gedeeltelijk door orthostatisme geïnduceerde dystocie  

o Dit is eigen aan tweevoetige wezens die niet alleen hoofd alsmaar meer ontwikkelen maar 

ook stevig bekken nodig hebben 

o Maar kan oorzaak zijn van invaliderende bekkenpijn 

 

Bloed 

 Plasmavolume neemt met ong 50% of 1250 mL toe en bereikt maximum rond w 34 

o Toename vd plasmavolume al vanaf 6 – 12 w documenteerbaar 

o Renineactiviteit in plasma is verhoogd en concentratie ANP eerder gedaald 

 Kan begrepen w alsof zwangere haar vaatbed ervaart als ondervuld tgv systemische 

vasodilatatie en daaruit volgende verhoogde vasculaire capaciteit 

o Tijdsverloop vd plasmavolume-expansie valt samen met luteo-placentaire hormonale shift 

 Exacte aard en sequens vd placentaire signalen die plasmavolume-expansie initiëren 

blijft onduidelijk maar placentaire oestrogenen zouden hoofdrol spelen 

o Belang toename plasmavolume 

 Inadequate expansie vh plasmavolume is pathogenetisch kenmerk van bepaalde vormen 

van groeivertraging 

 Tijdens bevalling kan je bloeden → door toename plasmavolume tijdens zws: reserve en 

dus minder risico op dood 

 RBC-volume neemt tijdens zws toe met 20% of 250 mL 

o Wsl door erythropoëtische effect van HPL en progesterone 

o Door proportioneel meer toename vh plasmavolume: “fysiologische” anemie vd zws 

(hematocriet daalt) 

 Daling vd viscositeit vh bloed verbetert zijn rheologische eigenschappen 

 Bij Hb-gehalte < 11 g% spreekt men ook in zws van anemie 
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 Bij uitzetten perinatale mortaliteit (PNM, y-as) tov Hb-gehalte: U-vormige curve 

 Te hoge viscositeit is niet goed 

 Anemie is ook niet goed 

 Leukocytose stijgt tot soms > 7.000 – 10.000/µL (vnl door toename vd polynucleairen) 

o Is weinig nuttig voor diagnose van infectie 

o Tijdens arbeid en in vroege postpartum: leukocytose 20.000 – 30.000 niet abnormaal 

 Proteïnen 

o Totale proteïnenfractie daalt van 7 g% naar 6 g%  

o Verandering vss proteïnen 

 Daling vh albumine 

 Stijging vd α- en β-globulines 

 Stijging vh fibrinogeen 

 Gelijk blijven vd γ-globulines 

o Verminderde osmotische druk → meer kans op oedeem (vnl bij lang rechtstaan) 

 Sedimentatie versnelt 

 Stollingsfactoren  

o Fibrinogeen en factor VII-X nemen toe 

o Fibrinolytische activiteit daalt 

 Bij bepalen van trombofiliefactoren: belangrijk zich te realiseren dat concentratie 

proteïne S daalt 

o Globaal: geen abnormale stollingsneiging → verhoogde risico op trombo-embolieën meer 

tgv stase dan van toegenomen stollingsreserve 

 Totale lipiden, cholesterol en vrije vetzuren stijgen 

o Hierdoor: bepaling tijdens zws zinloos  

o Geen statines geven aan vrouwen met te veel cholesterol want 

 Teratogeen 

 Cholesterol is nodig voor hormonen 

 Oiv hoge concentratie oestrogenen: concentraties vd meeste bindingseiwitten stijgen 

 Verbeterde nierfunctie → lagere plasmaconcentraties van oa creatine en urinezuur 

 Referentiewaarden courante hematologische en stollingsparameters (!!) 

 Niet-zwanger Zwanger 

Hemoglobine 12 – 16 g/dL 11,5 – 15 g/dL 

Hematocriet 

RBC 

36 – 48% 

4 – 5,36 x106/mm3  

32 – 36,5% 

WBC 4 – 10,6 x103/mm3  6 – 20 x103/mm3  

Sedimentatie 2 – 12 mm/u waardeloos 

vWF 46 – 178% 120 – 260% 

Factor V 50 – 150% neemt toe 

Proteïne S 61 – 161% 30 – 70% 

Antitrombine 80 – 130% moet stabiel blijven 

Fibrinogeen 200 – 400 mg/dL 400 – 600 mg/dL 

o Hele grote range normaalwaarden WBC (niet zo nuttig) 

o Sedimentatie, insuline en cholesterol: geen nut om te bepalen in zws 

 

Hart 

 Door groei vd baarmoeder: hartpunt verplaatst zich naar boven en voor 

o Hiermee moet bij interpreteren van ECG rekening w gehouden 

 Veranderende parameters tijdens zws 

o Parameters die veranderen 

 BV stijgt erg 

 Hartdebiet stijgt erg: toename van 4,5 naar 6 L/min tgv 

 Toename vh hartvolume met 75 mL 

 Toename vd polsfrequentie van 70 → 85 slagen/min 

 BD daalt eerst en dan stijging 

o Toch daalt BD vnl tijdens 1e en 2e trimester door (!!!) 

 Extreme perifere vasodilatatie (zwangere vrouwen: altijd warm, handen zijn rood) 
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 Ontwikkeling parallelgeschakelde nieuwe circulatie die niet bestond: uteroplacentaire 

circulatie met verschrikkelijk lage weerstand 

 Belangrijkste factor: daling vd viscositeit vh bloed door fysiologische anemie! 

o In late zws: hartdebiet daalt met 10 – 30% bij verandering van zij- naar rugligging 

 Tijdens arbeid: hartdebiet neemt nog met ±10% toe → meest uitgesproken (+10 – 20%) 10 

– 30 minuten na geboorte 

 

Perifere circulatie 

 Significante en logische toegenomen bevloeiing naar vss organen 

o Uteriene bloeddebiet stijgt naar 500 – 800 mL/min 

o Renale circulatie neemt met 400 mL/min toe 

o Dermale circulatie neemt met 500 mL/min toe 

 Druk in venen vd OL stijgt tot 25 cmH2O aan einde vd zws 

o Bevordert ontstaan van oedeem en varices  

 

Ademhaling 

 Owv opvulling vh abdomen door zwangere baarmoeder: diafragma stijgt 4-tal cm 

o Totale longcapaciteit daalt lichtjes van 4,2 → 4 L 

o Functionele residuele reservecapaciteit daalt met 20% 

 Toch blijft ademhaling hoofdzakelijk diafragmatisch: zwangere ademt dieper maar niet 

frequenter 

 Progesterone is stimulator vd AH-drift  

o Er bestaat bij zwangere neiging tot overventilatie 

o Minuutvolume stijgt van 7 → 10 L (+ 40%) waar O2-gebruik met 20% toeneemt 

o Alveolaire pCO2 daalt van 38 → 30 mmHg (indruk dat je meer inspanning moet doen) 

 Dit alles geeft indruk van dyspnoe  

 

Nierfunctie 

 Tijdens zws: nieren w 1 – 2 cm groter 

 Oiv progesterone en ook door mechanische factoren: uitzetting en verminderde motiliteit van 

nierkelken en ureters 

o Kunnen capaciteit ontwikkelen van meerdere 100’en mL → rekening mee houden bij 

berekenen van klaringen! 

o Is ook verklaring voor  

 Stasegebonden problemen 

 Vesico-uretrale reflux 

 Renale circulatie neemt toe → ook glomerulaire filtratie (GFR) neemt toe 

o GFR evolueert van 90 → 150 mL/min 

o Leidt tot  

 Verlies van glucose, AZ, anorganisch jodium en wateroplosbare vitamines 

 Lagere plasmareferentiewaarden voor creatinine en urinezuur 

 Lichte hyponatriemie  

 Verlaagde plasmaosmolaliteit: van 285 → ong 270 mosmol/kg 

o Veel voorkomende zws-problemen 

 Hogere diurese met frequenter plassen en nocturie 

 Vorm van stress-urine-incontinentie 

 Vrouwen met hoge vasopressinaseactiviteit in placenta kunnen zws-diabetes insipidus 

ontwikkelen 

 Referentiewaarden van enkele nierfunctieparameters: veranderen volledig in zws! 

 Niet-zwanger Zwanger 

Serumcreatinine 0,6 – 1,2 mg/dL 0,53 – 0,9 mg/dL 

Serumurinezuur 4 – 6 mg/dL 2 – 5,8 mg/dL 

Creatineklaring 90 – 130 mL/min 150 – 200 mL/min 
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Spijsverteringsstelsel 

 Ondanks vaak vervelende subjectieve symptomen: vertering en absorptie zijn efficiënt 

 Mond 

o Toegenomen irrigatie van mondslijmvliezen  

o Soms hypertrofie van tandvlees (‘epulis’) 

 Globaal neemt voedselinname toe 

 Motiliteit van maag, darmen en galblaas vertraagt  

o Tgv progesterone 

o Obstipatie is frequente klacht 

o Vorming van galstenen bevorderd door  

 Vertraagde lediging vd galblaas  

 Hogere cholesterolsaturatie in gal 

 Structuur en functie vd lever blijven ongewijzigd 

o Oiv oestrogenen stijgt wel productie van vele door lever geproduceerde proteïnes 

o Leverfunctietesten niet beïnvloed door zws 

 Uitzondering: alkalische fosfatases die ook door placenta w gevormd 

 Zws kan wel gepaard gaan met milde subklinische cholestase 

o Spinnenkopnaevi en palmair erytheem 

 Normaal tijdens zws tgv hoge oestrogeenconcentraties → wijzen niet per se op 

leverpathologie  

 Verdwijnen na zws  

 Met mogelijke verplaatsing van organen (bv. appendix): rekening houden bij diagnostiek 

 

Huid 

 Hoge dosissen oestro- en progestogenen hebben melanocytenstimulerend effect → kan 

aanleiding geven tot  

o Zwangerschapsmasker (chloasma gravidarum) 

o Linea fusca of nigra  

o Periareolaire verbruining vd huid 

o Terug pigmenteren van littekens 

 Waar huid snel moet uitzetten: door scheurtjes in lederhuid kunnen zwangerschapsstriemen 

of striae gravidarum ontstaan 

o Talrijke crèmes en zalven w aangeraden om deze te voorkomen MAAR efficiëntie is 

twijfelachtig en correleert niet met prijs 

o Striae zijn permanent maar paarse kleur kan vervagen naar wit of zilver 

 Hogere intra-abdominale druk geeft soms aanleiding tot “smiling umbilicus” 

 Oppervlakkige venen zetten uit → risico tot vorming van varices thv OL en vulva 

 Milde vorm van hirsutisme komt frequent voor 

o Wsl speelt placentaire productie van androgenen hierbij rol 

o Tijdens zws bevinden meer haren zich in groeifase (anagene fase)  

 Na bevalling komt grotere proportie haren in rustfase (telogene fase) terecht: duurt nl 

3-tal maand voordat haar uitvalt 

 Jonge moeders w gerustgesteld betreffende toegenomen haaruitval: kan 2 – 4 maanden 

na bevalling optreden (telogeen effluvium) 

 

Schildklierfunctie 

 Meestal: vergroting vd schildklier → wsl tgv urinair jodiumverlies 

 Bindingseiwitten (TBG) nemen toe 

 hCG heeft zwakke schildklierstimulerende werking → in begin vd zws leiden hoge concentraties 

van hCG tot  

o Lichte verhoging vh vrije thyroxine en triiodothyronine (binnen normale grenzen) 

o Aangepaste daling van TSH 

 Definitie van normale TSH-waarde gedurende zws werd verscherpt naar 2,5 mIU/L 
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Bijnierschors 

 Gewicht vd bijnieren wijzigt niet significant gedurende zws  

o Maar men ziet wel expansie vd zona fasciculata: vormt vnl glucocorticoïden  

 Door oestrogeeneffect: stijging transcortine (CBG) 

o Hierdoor neemt totale cortisolconcentratie naar einde vd zws toe met factor 3 

o Ook vrije cortisol is iets toegenomen → kan gunstige beïnvloeding van bepaalde 

immuunpathologieën door zws mss verklaren 

 Deels tgv placentaire corticotrofine releasing hormoon (CRH)  

 W ook in maternale circulatie gesecreteerd  

 Bezit adrenocorticotroop hormoon (ACTH)-activiteit  

 Aldosterone en deoxycorticosterone (DOC) stijgen duidelijk vanaf 2e trimester 

o DOC is (zoals aldosterone) krachtig mineralocorticoïd  

 Vermoedelijk deels afkomstig vd foetoplacentaire eenheid die niet onder klassieke 

maternale hypofysaire regulatie valt 

o Spelen wsl rol in plasmavolume-expansie tijdens zws 

 

Pancreas 

 Niet zoveel bekend over effecten van zws op exocriene functie vd pancreas: serumwaarden 

van amylases vallen binnen normale grenzen of zijn hoogstens lichtjes gestegen 

 Zwangerschap gaat gepaard met hyperinsulinisme 

o Hierdoor kan voorafbestaande diabetes verergeren of zwangerschapsdiabetes ontstaan 

o Oestro- en progestogenen, placentair lactogeen, cortisol, insulinases thv placenta: oefenen 

stress uit op β-cellen 

o In postpartum: attent zijn voor hypoglycemies! 

 Acute pancreatitis is zeldzaam tijdens zws  

o Meestal geassocieerd aan galstenen 
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Fysiologie: diagnose van zwangerschap en prenatale zorg 

Dit hoofdstuk: minder belangrijk voor examen maar wel heel belangrijk voor ‘het leven’  

 

Zwangerschapsdiagnose 

 

Symptomen en tekens 

 

Amenorroe 

 Amenorroe is bij vrouw met regelmatige cyclus meestal eerste aanwijzing van mogelijke zws 

 Kan echter ook gevolg zijn van  

o Ovulatiestoornissen  

 Oa anorexia nervosa: maar verschil tss zwangere vrouw en anorexia nervosa 

 Anorexia nervosa: hypothalamisch probleem dus lage gonadotrofines 

 Zws: hCG hoog = gonadotrofine functie 

o Onregelmatige cycli 

 Kan evt ook vroegtijdig zijn 

 GnRH kan gebruikt w om reserve vd gonaden uit te testen 

 Ook hoge prolactinespiegels (en dus amenorree) mogelijk 

 Kadert in context van chronische stress, angsten, … 

 Bv. ernstige schrik hebben om zwanger te zijn → normale cyclus blijft uit → 

versterking vd schrik  

o Pilinname 

o Menopauze  

o Pseudocyesis (pseudozwangerschap) 

 Tijdens implantatiefase: ook bloedverlies mogelijk = ‘teken van Hartman’ 

o Kan ten onrechte als laatste menstruatie beschouwd w → fouten bij bepaling zwsduur 

o Andere oorzaken van mogelijk bloedverlies in begin vd zws 

 Dreigende miskraam 

 Extra-uteriene zwangerschap  

 Gynaecologische pathologieën  

 Patiënte kan ook om vss redenen achterstel in regels niet wensen kenbaar te maken 

 

Gastro-intestinaal 

 Ochtendbraken en misselijkheid 

o Begint meestal vanaf eerste week → vermindert tegen einde vd 12e week 

o Wsl rol van 

 hCG en oestrogenen  

 Vertraagde maagmotiliteit  

 Relaxatie vd oesophagale sfincter 

 Maagzuur of pyrosis is andere veelvuldige klacht 

 Soms ontwikkelen zich bijzondere goestingen 

o Bv. trek naar bananen met ketchup of champagne met pralines 

o Uiteraard moet men hier als echtgenoot niet altijd op ingaan 

 

Pollakisurie: frequent wateren van kleine hoeveelheden  

 Relatief vroeg in zws al 

 Bevorderende factoren 

o Toegenomen renale bevloeiing  

o Mechanische druk  

 Gevolg: moeten ook vaker opstaan ’s nachts → verstoring slaappatroon 

 

Borstveranderingen 

 Vaak eerste teken (idem moeheid) 

 Verhoogde gevoeligheid vd tepels  

o Al dan niet samen met spanningsgevoel (soms pijnlijk) in borsten  
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o Frequent en vroeg zwangerschapssymptoom 

 Idem: moeheid en syncopale neigingen 

 Primaire en secundaire areola vertonen toename van pigmentatie  

 Tuberkels van Montgomery (sebumkliertjes) kunnen hypertrofiëren 

 Ook hier kunnen striae of rekkingsstrepen ontwikkelen 

 Vanaf 16 w kan soms al colostrumproductie w vastgesteld 

 

Uteriene veranderingen 

 Uterus ondergaat hyperplasie en hypertrofie 

o Rond 7 weken komt volume overeen met dik ei 

o Rond 10 weken: sinaasappel  

o Rond 12 weken: pompelmoes 

 Dan ook abdominaal voelbaar 

o Op 40 weken: ong 950 gram 

 Tgv veneuze congestie: blauwe verkleuring vd vaginale mucosa en cervix  

o “teken van Chadwick” 

o Hoorcollege: kleur van genitale slijmvliezen eerder rood verkleurd 

 Door vasculaire ontwikkeling en opstapeling intracellulair vocht: progressieve verweking 

o Begint thv isthmus → aanleiding tot teken van Hegar (zie eerder) 

o Opmerking: weerstand vd baarmoederhals vermindert met tijd → 3 elementen spelen rol 

 Verweken 

 Verstrijken 

 Ontsluiten 

 Fundushoogte  

o Klinisch belangrijk! 

o Afhankelijk van  

 Zwangerschapsduur 

 Dikte vd abdominale wand 

 Grootte vd patiënte 

 Hoeveelheid vruchtwater  

 Grootte vd foetus 

o Mijlpalen  

 Rond 12 weken: uterus w boven symphyse palpeerbaar  

 Rond 16 weken: uterus ong halfweg pubis-navel  

 Rond 20 weken: uterus ong op navelhoogte  

o Algemene vuistregel: zwsduur normaal gelijk aan fundushoogte in cm plus 4 

 

Kindsbewegingen 

 Is bewijs van leven 

o Heel belangrijk voor vrouwen zelf: kunnen zo controleren dat kind leeft 

o Positief heel waardevol teken: baby die regelmatig beweegt, is goed gezond (heeft reserve) 

o Negatief niet zo waardevol teken: niet omdat baby niet veel beweegt dat hij/zij ziek is 

 W door primigravidae gevoeld rond 20 weken 

 Door multigravidae (ervaringsdeskundigen) gevoeld rond 16 – 18 weken 

 

Foetale harttonen 

 Normale foetale hartritme varieert tss 120 – 160 slagen/minuut 

 Registratie 
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o Met Dopplerapparaat (Doptone) vanaf 12 – 14 weken  

o Met stetoscoop (Pinard) registreerbaar vanaf 24 – 26 weken  

 

Baarmoedercontracties: pijnloze contracties van Braxton-Hicks zijn vanaf 2e zwshelft in eerste plaats 

door zwangere vrouw zelf waarneembaar 

 

Palpatie van foetus zelf: door handgrepen van Leopold (zie verder + video via online boek)  

 Vanaf 24 – 26 weken  

 Horizontaal of verticaal “ballotement” = vlotten tss 2 handen van relatief hard voorwerp 

 Bij uitvoeren deze handgrepen: korte mouwen + geen ringen aan handen! 

 

Huidveranderingen 

 Door toegenomen concentratie van melanine oiv melanocytenstimulerend hormoon: toename 

van pigmentatie van oa 

o Tepel en areola’s 

o Uitwendige genitalia 

o Anale regio  

o Eventuele littekens 

 Striemen of striae gravidarum  

o Ontstaan tgv  

 Uitrekking  

 Toegenomen secretie vh adrenocorticotroofhormoon (ACTH)  

o Thv dijen, billen en borsten 

 Ook ontstaan mogelijk van 

o Zwangerschapsmasker of chloasma gravidarum 

o Linea nigra of fusca  

o Spinnenkopnaevi 

o Palmair erytheem  

o Varices  

 

Zwangerschapstesten 

 Vnl gebaseerd op detectie humaan choriongonadotrofine (hCG) of β-hCG in urine 

 Moderne testen: drempelwaarde van 25 tot 50 IU/L → in principe dus al positief vóór uitblijven 

vd regels 

 

Echografie 

 Intra-uteriene vruchtzak: detecteerbaar vanaf 5 weken amenorroe  

 Met vaginale echografie: embryo kan vanaf 5 – 6 weken aanwijsbaar zijn 

o Laat toe embryonale vitaliteit bij zeer prille zws vast te stellen 

 Dus niet enkel bewijs van zws maar ook van evolutieve zws 

 Belangrijk want meest voorkomende verwikkeling vd zws: miskraam 

 Als je op 6 – 8 w amenorree nog evolutieve zws hebt: kans op miskraam w heel klein 

 Kruin-romplengte is maatstaf voor embryonale leeftijd 

 

Prenatale onderzoeken 

 

Inleiding 

 

Hoofddoelstelling van goede prenatale zorg: moeder en embryo-foetus zo veilig en optimaal mogelijk 

door zws en bevalling loodsen 

 Vergt duidelijke en aangepaste informatie, duiding, reliëf, steun en begeleiding 

 Vaak kan men ook uit verloop van zws en bevalling lessen leren voor het leven 

 

Goede prenatale zorg begint preconceptioneel (of zelfs premaritaal) 

 Beste voorbereiding en grootste preventieve impact mogelijk 
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 Ideale moment om  

o Inlichtingen te verzamelen over  

 Familiale en persoonlijke voorgeschiedenis  

 Algemene gezondheidstoestand 

o Evt lessen te trekken uit verloskundige voorgeschiedenis 

 Laat toe om (zo nodig) tijdig corrigerend op te treden of om advies te formuleren betreffende 

gezonde levensstijl 

 Men kan nog 

o Vruchtbaarheidsbesef bijbrengen  

o Nuttige vitamines opstarten 

 Verzamelen van startgegevens die later als vergelijkingspunt kunnen gebruikt w 

o Gewicht en bloeddruk  

o Bepalen van bloedgroep (ABO, D) 

 Bespreken mogelijke gevolgen van en te nemen maatregelen bij al dan niet bestaan van 

immuniteit vs  

o Rubellavirus 

o Varicellavirus 

o HIV 

o Hepatitisvirus 

o Cytomegalovirus  

o Toxoplasmosis 

 Bij risicopatiënten: bijkomend zeker aandacht voor  

o Chlamydia trachomatis 

o Neisseria gonorrhoeae  

o Treponema pallidum (syfilis) 

 

Prenatale zorg leent zich uitstekend tot “zorgpadconcept” 

 Hierbij tracht men zorg (in brede zin vh woord) te definiëren waarop ze in gegeven context 

aanspraak mag maken 

o Vertrekkend vanuit zwangere zelf  

 Betreft aanpak die berust op gedeelde (duidelijk afgesproken en gestructureerde) 

medeverantwoordelijkheid van zwangere, partner, vroedvrouw, huisarts en specialisten 

 

Bij prenataal onderzoek: vss contactmomenten 

 Ifv zwangerschapsduur tracht men vss vragen te beantwoorden 

o Is patiënte zwanger? 

o Leeft foetus? 

o Wat is duur vd zwangerschap? 

o Evolueert zwangerschap normaal? 

o Zijn er verwikkelingen aanwezig of te voorzien? 

o Wat zijn vooruitzichten vd bevalling? 

o Is er foetopelvische disproportie? 

o Wat is houding, ligging, plaatsing vd foetus? 

o Betreft het enkelvoudige/meervoudige zwangerschap? 

o Zijn ouders gelukkig? 

 Regelmatig onderzoek met oog voor details en luisterend oor → op zeer eenvoudige manier 

kan men al enorm veel te weten komen 

 Aantal contactmomenten 

o Bij 1e zws: 10-tal contactmomenten  

o Bij 2e of volgende zws: 7-tal contactmomenten aangeraden 

 Volgende onderzoeksfrequentie w voorgesteld 

o Tot 28e zwangerschapsweek: om 4 – 6 weken 

o Na 28e zwsweek: om 2 – 3 weken 

o Na 36e zwsweek: om 1 – 2 weken  

o Na 40e zwsweek: om 0,5 – 1 week 
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Anamnese 

 Familiale anamnese: navragen aandoeningen die bij zwangere ook in belangrijker mate kunnen 

aanwezig zijn 

o Hypertensie 

o Diabetes 

o Congenitale of erfelijke aandoeningen 

o Tweelingen 

o Trombo-embolieën  

 Persoonlijke anamnese  

o Ziekten die invloed kunnen uitoefenen op zws of bevalling of die door zws kunnen 

verslechteren 

 Hypertensie en diabetes 

 Systeemziekten 

 Nierziekten 

 Infectieziekten 

 Rachitis 

 Tuberculose 

 Gewrichtsreuma  

o Ook rekening houden met origine vd patiënte 

 Bv. mensen die komen uit landen waar amper gevaccineerd w voor rubella, … 

o Cave iedere klacht kan aan zws worden toegeschreven MAAR sluit toch altijd iedere 

internistische diagnose uit! 

 Gynaecologische anamnese  

o Menogram belangrijk: leert iets over  

 Cyclusduur  

 Kenmerken van typische menstruaties 

o Bestaan van leukorroe w nagevraagd en evt verder onderzocht 

o Met gynaecologische behandelingen (uteriene, cervicale of vaginale ingrepen) moet soms 

specifiek rekening w gehouden 

o Uiteraard (contra)ceptieve anamnese  

 Welke vorm van contraceptie werd gebruikt + wanneer en waarom gestopt 

 Is zwangerschap gepland en gewenst, hoe lang bestond kinderwens? 

 Verloskundige anamnese → vragen als 

o Eerstzwangere of meerzwangere? 

o Gemakkelijk zwanger, subfertiliteit? 

o Normaal verloop, miskraam, pre-eclampsie, …? 

o Eerstbarende of meerbarende? 

o Verloop bevalling, waar, door wie? 

o Gemakkelijk, scheur, episiotomie? 

o Spontaan, instrumentaal, waarom? 

o Keizersnede, waarom? 

o Placenta: spontaan, manueel verwijderd? 

o Postpartum: bloedverlies, koorts, transfusie? 

o Kinderen: geslacht, geboortegewicht, voldragen, borstvoeding/flesvoeding, gezond? 

 Deze voorkennis (op voorhand dossier bekijken!) is belangrijk 

 Zeker bij opbouw van vertrouwensrelatie met patiënte 

  “AxPyGzMw”-formule = abortus, pariteit, graviditeit, materniteit  

 Laat toe op bondige wijze verloskundige voorgeschiedenis samen te vatten 

 A = aantal abortussen / miskramen  

 Synoniemen in principe maar voor pt lijkt dit niet zo! → oppassen bij navraag 

 P = pariteit/partus: aantal keren bevallen van kind van minstens 500 g 

 G = gestiteit: aantal zws'en 

 M = aantal levende kinderen 

 Bv. A1P2G4M1 bijvoorbeeld verwijzen naar 

 1999 – Lisa, 3450 g, normale zwangerschap en bevalling, borstvoeding 
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 2000 – miskraam, 8 weken, aspiratiecurettage; resusprofylaxis toegepast 

 2002 – André, 3700 g, normale zwangerschap en bevalling, borstvoeding, 

gestorven op 5 maanden tgv meningitis 

 Momenteel zwanger 

 Bv. A0P1G2M1 → vrouw nog zwanger 

 Bv. A1P2G3M3 → 1 'gewoon' kind, 1 tweeling 

o Huidige zwangerschap: juiste datum vd laatste regels en kenmerken ervan, waren ze 

normaal of atypisch? 

o Subjectieve zwangerschapssymptomen aanwezig: moeheid, borstspanning, misselijkheid, 

speekselvloed, eigenaardige goestingen, obstipatie, syncopale neigingen, …? 

o Wat was bloeddruk en gewicht voor zwangerschap? 

o Klaagt men over dyspnoe, hoesten, oedemen, angor, inspanningsdyspnoe, braken, 

obstipatie, eetluststoornissen, dysurie, pollakisurie, nycturie, paraesthesieën, pijnen, 

krampen, …? 

o Wanneer voelde ze eerste kindsbewegingen? 

 

Algemeen klinisch onderzoek 

 

KO omvat allereerst algemeen lichaamsonderzoek → aandacht voor 

 Algemene gezondheidstoestand 

 Lichaamsgestalte: igv < 1,50 m op hoede zijn voor dystocie 

 Bouw vh skelet 

 Toestand vd bloedvaten 

 Buikwand 

o Bestaan er striemen, pigmentatielijn? 

o Hoe zit het met tonus? 

 Borsten, ontwikkeling van tepels 

 Longen: argumenten voor tbc? 

 Hart: hoe zit het met ausculatie en pols? 

 Door anamnese gericht specifiek orgaanonderzoek 

 

Systematisch zal men daarna volgende parameters nagaan 

 Gewicht 

o Zwangere vrouw regelmatig wegen in gecontroleerde omstandigheden → niet absolute 

gewicht maar gewichtstoename is hierbij van belang 

 Toename bedraagt gemiddeld 8 – 12 kg per zwangerschap 

 Liefst max ong 500 g per week in 2e zwangerschapshelft 

 Er bestaat correlatie tss gewichtstoename, geboortegewicht en intelligentie vd boorling 

 Na zws: streven naar gewicht dat men had toen men huwde (ook man) 

o Vnl extremen zijn klinisch relevant 

 Te veel toename gewicht: in eerste plaats denken aan  

 Overdreven eten 

 Metabole stoornissen (diabetes) 

 Vochtretentie 

 Meerling 

 Hydramnion 

 Foetale macrosomie 

 Hydrops 

 Te weinig toename gewicht: kans op  

 Ondervoeding 

 Intra-uteriene dood 

 Intra-uteriene groeivertraging  

 Placentaire insufficiëntie 

 Bloeddruk 

o Ieder contact: BD meten op 2 mm Hg nauwkeurig in zo rustig mogelijke omstandigheden 
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 Hoorbaar worden vd Korotkov-I-tonen = systolische bloeddruk 

 Verdwijnen vd Korotkov-V-tonen = diastolische bloeddruk 

o Om vena cava-syndroom te voorkomen: vermijden zwangere in rugligging te onderzoeken 

o Vergelijkingspunt  

 Bloeddruk voor zwangerschap 

 Evolutie van bloeddruk doorheen zws: normaliter laagste waarden in 2e trimester 

o Zwangerschapshypertensie = 2x met 4 uur tussenpauze meten van BD ≥ 140/90 mm Hg 

 Ook stijging vd systolische BD met 30 mm Hg en vd diastolische BD met 15 mm Hg 

onder deze absolute waarde: bijzondere aandacht nodig 

 Urineonderzoek 

o Proteïnurie kan opgespoord w mbv dipstick  

 Verkleurt geelgroen  

 Kan helpen bij diagnostiek van  

 Pre-eclampsie  

 Urinaire infectie 

 Leukorroe  

 Vruchtwaterverlies  

o Bepalen vd glucosurie: minder zinvol  

 Wijst meestal enkel op verlaging vd nierdrempel 

 Heel in begin vd zws: kan wel helpen om onverwachte diabetes op spoor te komen 

 Voor screening en diagnose van gestoorde koolhydratentolerantie: gebruik van  

 “glucose challenge test (GCT)” 

 Evt gevolgd door “orale glucose tolerantietest (OGTT)” 

o Opsporen van asymptomatische bacteriurie 

 6 – 8% vd zwangeren vertonen > 100.000 bacteriën/mL 

 Dit verhoogt risico op  

 Pyelonefritis  

 Preterme geboorte 

o Microscopisch onderzoek aangewezen bij 

 Proteïnurie 

 Als proteïnen in urine aanwezig zijn: denken aan 

 Chronische nierpathologie (normaal al preconceptioneel gekend → gesprek op 

voorhand doen) 

 Urinaire infectie 

 Slecht afgenomen staal (slijm vd schede erbij) 

 Vliezen gebroken = ernstige reden! 

 Pre-eclampsie (zwsvergiftiging) = ernstig, in combinatie met hypertensie 

 Hypertensie  

 Koorts 

 Palpatie vh abdomen → vnl klassieke handgrepen van Leopold 

o Belangrijk in 2e helft vd zws: weten hoe kindje ligt 

o Voorafgaand 

 Pt laten wateren  

 Zorgen voor maximale ontspanning van de buikspieren 

o Rechtshandige onderzoeker plaatst zich rechts vd patiënte  

 Vnl voorzichtig palperen 

 Reden: onderste uterussegment is zeer gevoelig 

 Ook niet met koude handen palperen 

 Erop letten te wachten tot evt baarmoedercontractie over is 

o Men onderscheidt 4 handgrepen van Leopold 

 1e handgreep: onderzoeker staat met aangezicht naar patiënte 

 Gebruikt ulnaire rand van 1 hand om fundushoogte af te lijnen en palmzijde van 

beide handen om inhoud vd baarmoeder te bepalen 
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 Handgreep laat toe zwsduur te schatten  

 
 Zwsduur in weken = aantal cm tss fundus en symphysis + 4  

 HEEL BELANGRIJK!! 

 Fundushoogte = maat voor foetale groei 

 Op 20 weken: fundushoogte thv navel 

 Dus “navel ligt bij Miss België op 16 cm” 

 Rond 12w: halfweg tss schaamboog en navelhoogte 

 Buik is nog niet zo heel dik dan 

 Bij eerstbarenden vermindert fundushoogte op einde vd zwangerschap door indaling 

vh foetale hoofd 

 Ligging 

 Bij dwarsligging voelt men niets in fundus en is baarmoeder breed ontwikkeld 

 Igv stuitligging voelt men hoofd: hard bolrond voorwerp dat men kan wegkaatsen 

(horizontaal ballottement) in fundus 

 Itt bij hoofdligging: stuit zorgt voor weinig kenmerkende inhoud  

 2e handgreep van Leopold: nog steeds met aangezicht naar patiënte  

 Met ulnaire rand vd 2 handen omschrijft men laterale wanden vd baarmoeder en met 

palmzijde bepaalt men inhoud ervan 

 
 Idee over algemene vorm 

 Ligging: afgeleid ahv lengteas vd baarmoeder (lengteligging of dwarsligging) 

 Door vergelijkende palpatie bepaalt men wat men kan voelen in flanken 

 3e handgreep van Leopold: onderzoeker nog steeds van aangezicht tot aangezicht 

 Met één hand (vier vingers Re en duim Li): onderzoek onderste pool  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

31 | P a g i n a  
 

 
 Onderzoek van 

 Wat er zich thv bekkeningang bevindt  

 Bij dwarsligging voelt men beneden geen onderste pool 

 Bij hoofdligging stuit men op hard, bolrond voorwerp  

 Met (vóór indaling) verticaal ballottement  

 Vd baarmoederinhoud gescheiden door gleuf 

 Bij stuitligging: thv onderste segment geen opvallende kenmerkende 

eigenschappen  

 Graad van indaling: w weergegeven als  

 “b.b.b.i.” = beweeglijk boven bekkeningang 

 “b.i.b.i.” = beweeglijk in bekkeningang 

 “v.i.b.i.” = vast in bekkeningang 

 4e handgrepen van Leopold: onderzoeker met rug naar patiënte  

 Met twee handen exploreert men onderste pool: linkerhand exploreert linkerzijde, 

rechterhand exploreert rechterzijde vd baarmoeder 

 
 Samen met andere handgrepen verzamelt hij informatie over  

 Ligging 

 Houding 

 Plaatsing  

 Indaling 

 Op volgende vragen zal men antwoord zoeken 

 Is fundushoogte conform met zwangerschapsduur? 

 Betreft het lengteligging? 

 Wat is voorliggende deel? 

 Na 32 weken is hoofdligging normale ligging 

 Wat is graad van flexie-deflexie, van achterhoofds- tot aangezichtsligging? 

 Wat is plaatsing vh voorliggende deel? 

 Wat is graad van indaling? 

 Percussie 

o W bij zwangerschapsonderzoek minder gebruikt  

o Kan nuttig zijn bij DD met ascites (bv. ovariumCa) 

 Auscultatie 

o Waarnemen foetale harttonen (120 – 160 slagen/min) geeft zekerheid over evoluerende 

zwangerschap 

 Met doptone: registreerbaar vanaf 11 – 14 weken 

 Later: plaats waar harttonen best gehoord w = hulp bij bepaling vd ligging 

 Vroeger (voor tijdperk vd echografie): hielpen ook bij diagnose van meerlingzws 

o Geruis van aorta, uteriene vaten, navelstreng en darmen: nu vnl hoorbaar in pluchen 

speelgoed dat rustgevend lijkt voor neonaat 
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Vaginaal onderzoek = inwendig onderzoek 

 Is voor patiënte vervelend en stressinducerend onderzoek  

o Moet met nodige tact en kunde uitgevoerd w 

o Belangrijk om nodige voorzorgen in acht te nemen 

 Voldoende uitleg geven over ‘waarom en hoe vh onderzoek’ 

 Privacy vd patiënte garanderen  

 Jezelf wanneer nodig als zorgverstrekker ook beschermen door te zorgen voor 

chaperonne 

 Houding pt en voorzorgen 

o Patiënte heeft best lege blaas  

o Onderzoek in gynaecologische houding of steensnedeligging  

 Horizontaal 

 Hoofd wat voorover gebogen, dijen en knieën geplooid en opengespreid 

 Benen moeten rusten in beensteunen zodat buik ontspannen is 

 Houding arts en onderzoek 

o Men gebruikt steeds vingerling of handschoen en glijmiddel 

o Onderzoek moet igv geen verwikkelingen niet absoluut aseptisch w uitgevoerd 

o Arts steunt met linkervoet op bankje en met linkerhand verankert hij zich met abdomen vd 

patiënte (steeds abdominovaginaal onderzoek) 

 Met vrije, registrerende rechterhand: voorzichtig eigenlijk vaginale onderzoek 

 Voorafgaand aan eigenlijke toucher: inspectie  

 Blauwe verkleuring vd uitwendige genitalia (teken van Chadwick) 

 Nagaan of er geen varices en condylomata aanwezig zijn 

 Nagaan vaginaal verlies en andere afscheiding 

 Slijmerig, etterig, bloederig of kaasachtig vaginaal verlies  

 Etterafscheiding door paraurethrale klieren van Skene of door klier van Bartholin  

 Digitaal vaginaal onderzoek zelf: openspreiden kleine lippen met linkerhand terwijl men 

wijsvinger (en middenvinger) vd rechterhand in vulvaopening brengt 

o Hierbij steunt men tegen achterste commissuur en schedewand 

o Wat bepalen bij onderzoek? 

 Perineum 

 Weerstand  

 Littekens of scheuren  

 Schede  

 Coeles 

 Dwarse of overlangse septa 

 Baarmoederhals  

 Plaats en richting: posterior, centraal, anterior 

 Vorm: spits, plomprond of spleetvormig ostium 

 Evt aanwezigheid van scheuren of littekens 

 Consistentie: hard, week 

 Graad van verstrijking en ontsluiting 

 Verweking van isthmus kan in 1e zwstrimester als lege band tss corpus en cervix vd 

uterus w vastgesteld = teken van Hegar 

 Baarmoederlichaam  

 Volume  

 Consistentie 

 Rond 8e zwsweek: baarmoeder asymmetrisch ontwikkeld = teken van Piscacek 

 Op 12 weken w baarmoeder abdominaal palpeerbaar 

 In 2e zwshelft: bepaling vh voorliggende deel tss abdominale en vaginale hand w 

relevant 

 Schedegewelven w onderzocht op  

 Weerstanden (bv. tumor) 

 Pijnlijkheid 
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 Bij klinische pelvimetrie: vaginaal onderzoek onontbeerlijk voor opmeten vd inwendige 

bekkenafmetingen 

o Conjugata diagonalis of afstand tss onderrand vd schaamsymfyse en promontorium: maat 

voor voorachterwaartse bekkeningang 

 Conjugata vera = conjugata diagonalis – 1,5 cm 

o Vorm vd schaamboog is voor vlotte bevalling idealiter halve cirkel 

o Bekkenuitgang: gemakkelijke evaluatie 

 Door inwendig onderzoek: sacro-infrapubische afstand  

 Inwendig onderzoek laat toe bekkenholte te beoordelen 

 Normaal is sacrum concaaf en enkel te bereiken thv sacro-coccygeaal gewricht 

 Door uitwendig onderzoek: distantia ischiadica (tss beide zitbeenknobbels) 

 Afstand schatten tss spinae ischiadicae = dwarse maat vd bekkenholte 

 Er moet hier minstens plaats zijn voor 4 metacarpofalangeale gewrichten  

o Radiopelvimetrie is ook belangrijk hoofdstuk in obstetrie 

 Vnl door gewijzigde politiek bij stuitliggingen: quasi volledig NIET meer gedaan 

 Historisch: onderscheid tss opnames volgens Torpin, Thoms, Colcher en Sussman 

 Verdiepingsvraag (die belangrijk was): “Hoe gebeurt moderne evaluatie van foeto-pelvische 

disproportie?” 

o Dynamisch → partogram is hierbij nuttig 

o Cave veranderende zwangere populatie 

 Oude pathologieën (bv. rachitis met extreem slechte bekkens) komen terug voor  

 Heel kleine vrouwen 

 Mogelijke problemen bij vrouwen met bekkenfractuur 

 

Klinisch opvolgpad: Nationale richtlijn: “Prenatale zorg: een basis voor een klinisch pad voor de 

opvolging van zwangerschappen” 

 Helpt bij risicostratificatie → zo bij aanpassen vd vereiste zorg 

o Risico’s kan je grotendeels al voordien inschatten 

o Indien risico’s aanwezig (in minderheid vd gevallen zo): beleid aanpassen 

 Richtlijn onderscheidt volgende algemene, anamnestische en klinische risicofactoren 

o Algemene risicofactoren 

 Leeftijd: < 16 of > 40 jaar 

 Gewicht: BMI (gewicht/lengte2) < 18 of > 35 

 Suboptimale socio-economische omstandigheden 

 Risicogedrag: roken, alcohol- en druggebruik 

 Geneesmiddelengebruik 

 SOA 

 Risico’s op werk 

 Andere persoonlijke, familiale en genetische risicofactoren 

o Anamnese en klinisch onderzoek 

 Medische risicofactoren 

 Hart- en vaatziekten 

 Hypertensie 

 Trombose 

 Longembool 

 Nierziekten 

 Metabole aandoeningen 

 Stollingsstoornissen 

 Neurologische aandoeningen 

 Longziekten 

 Hematologische aandoeningen 

 Auto-immuunziekten 

 Maligniteiten 

 Ernstige infecties 

 Psychiatrische aandoeningen  
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 Elke andere voorafbestaande pathologie die van belang kan zijn tijdens zws 

 Gynaecologische risicofactoren 

 Baarmoederpathologie 

 Anatomische afwijkingen 

 Chirurgische ingrepen 

 Afwijkende cytologie 

 Bekkenafwijkingen 

 Bekkenbodemafwijkingen of voorafgaande chirurgie 

 Aanwezigheid van IUD 

 Voorgeschiedenis van besnijdenis 

 Obstetrische risicofactoren 

 Belaste obstetrische voorgeschiedenis 

 Resus-iso-immunisatie en bloedgroepantagonisme 

 Herhaalde miskraam 

 Cervixincontinentie of cerclage 

 Pre-eclampsie (HELLP) 

 Prenatale bloedingen 

 Vroeggeboorte 

 Groeiafwijkingen 

 Keizersnede 

 Grande multipariteit 

 Ernstige peritanale morbiditeit en sterfte 

 Moeilijke bevalling 

 Postpartumpsychose of depressie 

o Risicofactoren ontwikkeld tijdens huidige zwangerschap 

 Algemene risicofactoren 

 Late prenatale zorg 

 Psychiatrische stoornis 

 Afstandskind 

 Medische risicofactoren 

 Hyperemesis gravidarum 

 Zwangerschapsdiabetes 

 Zwangerschapshypertensie 

 Stollingsstoornis 

 Trombo-embolie 

 Maligniteiten  

 Infectieuze aandoeningen 

 Obstetrische risicofactoren 

 Amniocentesis en vlokkentest 

 Meerlingenzwangerschap 

 Mors in utero 

 Dreigende vroeggeboorte 

 Cervixinsufficiëntie 

 Bloedingen 

 Abruptio placentae 

 Vruchtwaterverlies 

 Negatieve of positieve discongruentie 

 Symfysiolyse 

 Obstetrisch relevante uterus myomatosus 

 Resus-iso-immunisatie en bloedgroepantagonisme 

 Abnormale cervixcytologie (HSIL) 

 Serotiniteit 
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 Overzicht onderzoekingen bij normale zws 

Aantal w zws Klinisch 

onderzoek 

Technische onderzoeken en interventies 

Preconceptie / 1e 
raadpleging 

- Bloeddruk 
- Gewicht – BMI 
- Borstonderzoek 

- Urineonderzoek (dipstick): proteïnurie 
- Echografie: dating 
- Bloedanalyse 
- Urinecultuur: asymptomatische bacteriurie 
- PAP-test (facultatief) 

- Foliumzuur 400 µg (preconceptie tot 12 w) 

11 – 18 weken - Bloeddruk 
- Gewicht 

- Echografie: eerste trimesterscreening 
(aneuploïdiescreening 11 – 14 weken) 
- Urineonderzoek (dipstick): proteïnurie 
- Doptone 

18 – 24 weken - Bloeddruk 
- Gewicht 

- Urineonderzoek (dipstick): proteïnurie 
- Doptone 
- Echografie: 2e trimester screening (anatomie) 

24 – 28 weken - Bloeddruk 
- Gewicht 

- Fundushoogte 

- Urineonderzoek (dipstick): proteïnurie 
- Doptone 

- Bloedanalyse: complet, ferritine, glucose 
challenge test 

28 – 33 weken - Bloeddruk 
- Gewicht 
- Fundushoogte 

- Urineonderzoek (dipstick): proteïnurie 
- Doptone 
- Echografie: 3e trimester screening (groei, 

lokalisatie placenta, ligging) 
- Bloedanalyse: irreguliere antistoffen indien 
Resus-D negatief  
- toedienen van anti-D profylaxis: 1500 IU 

33 – 37 weken - Bloeddruk 
- Gewicht 

- Fundushoogte 
- Handgrepen van 

Leopold (vanaf 36w) 

- Urineonderzoek (dipstick): proteïnurie 
- Doptone 

- GBS opsporing (35 – 37 weken) 

37 – 42 weken - Bloeddruk 
- Gewicht 

- Fundushoogte 
- Handgrepen van 
Leopold 

- Urineonderzoek (dipstick): proteïnurie 
- Doptone 

o DUS 7-tal raadplegingen voor multipara en 10-tal raadplegingen voor primipara 

o Bloedanalyse preconceptie bestaat uit 

 Complet formule 

 Glycemie 

 Ferritine 

 Bloedgroep: ABO en RhD 

 Irreguliere antistoffen HepBsAg, HIV, Rubella, Syfilis (treponemale test), CMV, 

Toxoplasmose 

 

Algemene voorschriften en courante ongemakken 

 

Leven als zwangere 

 “gewoon” werken in algemeen geen probleem 

o Vermijden van 

 Tillen van zware lasten  

 Langdurig rechtstaan  

o Moederschapsbescherming verbiedt in België werken in ongezond werkmilieu met 

blootstelling aan  

 Toxische stoffen 

 Infectieuze risico’s 

 Radioactiviteit  

 Overdreven warmte 

 Zwangere aanraden om dagelijks wat te wandelen in open lucht en regelmatig te zwemmen 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

36 | P a g i n a  
 

o Dit bevordert ademhaling en bloedsomloop 

o Helpt obstipatie te bestrijden  

o Bevordert verkwikkende slaap 

 Rust 

o Regelmatig leven  

o Goede nachtrust van 8 – 10 uren  

o Siësta van 0,5 – 1 uur  

o Ook psychisch tot rust komen: evt mbv psychoprofylaxis 

o Sociale zekerheid voorziet 105 dagen moederschapsrust 

 1 – 7 weken voor bevalling 

 8 – 14 weken na bevalling 

 Sport en reizen: veelal niet problematisch 

o Sport 

 Competitiesporten w best vermeden 

 Paardrijden, gevechtssporten en wilde dansen zijn afgeraden 

 Globaal is risico op ongevallen hoger 

 Zwemmen is ideale sport tijdens zws 

 Duiken is verboden 

o Onderhouden goede fysieke conditie: belangrijk voor beïnvloeden van goede zwsuitkomst  

o Bij autorijden  

 Blijft belangrijk om gordel aan te doen: dwarse band best laag boven bekken 

 Regelmatige pauzes om benen te strekken: bij langere ritten zeker aanrader 

o Om trombo-embolieën te vermijden: bij vliegtuigreizen  

 Zorgen voor goede hydratatie  

 Regelmatig kuitpomp activeren 

 Kledij 

o Zwangere mag zich gemakkelijk, comfortabel, los en aantrekkelijk kleden 

o Dragen van spannende jarretelles is echter niet aangewezen 

o Buikspieren door oefeningen tonifiëren 

 Beter dan zwangerschapscorset te dragen 

 Maar steun kan nuttig zijn bij zwakke buikspieren en bij pijnen door uitrekking vd spieren 

of door relaxatie vd gewrichten 

 Draagband moet onder buik lopen  

 W best ’s morgens in liggende houding aangedaan 

o Men schaft zich best goede steunende bustehouder aan 

o Ruimere, platte schoenen → redenen 

 Om toegenomen lendenlordose compenseren  

 Altijd wel wat bestaande malleolair oedeem opvangen 

 Algemene lichaamshygiëne  

o Baden en douchen geen probleem 

o Schedespoelingen: overbodig tot zelfs gevaarlijk 

o Borsten 

 Regelmatig wassen en afdrogen met zuivere wat ruwe handdoek  

 Tepel en tepelhof insmeren met olijfolie 

 Tepelmassage kan nuttig zijn bij ingetrokken tepels 

 Fysische maar ook psychische voorbereiding op borstvoeding en aanleren van juist aanleggen 

vd baby gebeurt best ruimschoots prenataal 

 Mondhygiëne 

o Globale controle vd hele mond: aangewezen bij begin vd zws 

o Parodontologische hygiëne vermindert risico op preterme geboorte 

 Minstens dagelijks poetsen vd tanden blijft stelregel 

 Tandheelkundige behandeling onder lokale verdoving is mogelijk en nuttig bij cariës of 

andere tandproblemen 

 Geslachtsgemeenschap  

o Blijft mogelijk bij normaal evoluerende zwangerschap  
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o Maar spontaan problematisch bij  

 Dreigende miskraam 

 Dreigende vroeggeboorte,  

 Vaginaal bloedverlies 

 Vroegtijdig breken vd vliezen  

 Vasculair gecompromitteerde foetus 

 Op voedingsgebied: weinig aanpassing nodig als men in dagdagelijks leven al aandacht heeft 

voor gevarieerde voeding 

o Energiebehoefte is toegenomen in zws door 

 Weefselgroei (foetus en placenta, extramaternale weefsels) 

 Toename in basaal energieverbruik 

 Toename in energieverbruik bij fysieke activiteit door extra gewicht 

o Toch hoeft men niet echt “voor twee” te eten: verminderde spierarbeid compenseert voor 

toegenomen nood aan calorieën 

 Ong 2500 calorieën per dag volstaan 

o In dieet: zorgen voor  

 Voldoende eiwitten (1,5 g/kg lichaamsgewicht) 

 Normale hoeveelheid koolhydraten  

 Beperking vd vetstoffen (die minder goed worden verdragen) 

 Voldoende aanbreng van mineralen: vnl ijzer, calcium en fosfor 

 Gemiddelde zwangeren in België  

o Inname 2100 – 2200 Kcal/dag (~9000 KJ/d) 

o Gewichtstoename 13 kg of 20% van gewicht vóór zws 

 Vss klinische factoren bepalen gewichtstoename: vnl pariteit (meer gewichtstoename bij 

nulliparae) 

 Aanbevolen gewichtstoename: verschillend volgens vóórzwangerschaps-BMI  

Vóórzwangerschaps-BMI 
(kg/m2) 

Aanbevolen 
gewichtstoename (kg) 

< 18,5 (ondergewicht) 12,5 – 18 

18,5 – 24,9 (normale BMI) 11,5 – 16 

25,0 – 30,0 (overgewicht) 7 – 11,5 

> 30 (obesitas) 5 – 9 

 Binnen obese groep: igv BMI >35 → minieme gewichtstoename (< 5 kg) of zelfs mild 

gewichtsverlies aan te raden 

 Overmatige gewichtstoename verhoogt kans op  

 Gewichtsretentie na zws  

 Obesitas later in leven 

 Mogelijke adipositas bij kind 

 Overdreven gewichtstoename vermijden: zwangeren moeten gezond blijven bewegen 

 Bv. wandelen, briskwalking, joggen, fietsen, en zwemmen 

 Lichte fitness is ook geen probleem 

 Supplementen 

o Ook bij westerse zwangeren met “evenwichtige voeding” en normale gewichtstoename: 

sommige supplementen zinvol 

 A fortiori bij meerlingzwangerschappen 

o Ijzersupplement (≥ 30 mg/d elementair ijzer)  

 Aangewezen vanaf 2e trimester (16 weken) om ferriprieve anemie te voorkomen 

 Buiten zws 

 In Westerse voeding: vaak voldoende ijzer → geen supplement nodig (niet geven als 

niet nodig want obstipatie!) 

 Aantal vrouwen toch nood aan want tgv menstruaties al geen hoge Fe-reserves 

 Waarom? 

 Ijzerbehoefte stijgt met  

 300 mg voor foetus en placenta  

 500 mg voor toename vh rode bloedcellenvolume 
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 Ijzerverlies bedraagt 45 mg/100 mL bloed → bij normale bevalling anticipeert men 

verlies van 250 tot 500 mL 

 Daarom w supplement van 30 mg Fe per dag aangeraden 

 Komt overeen met 150 mg ijzersulfaat, 300 mg ijzergluconaat of 100 mg 

ijzerfumaraat 

 Liefst w preparaten nuchter of tss 2 maaltijden met glas sinaappelsap ingenomen 

 Obstipatie is vervelende nevenwerking 

o Foliumzuursupplement (≥ 0,4 mg/d)  

 Bij alle zwangeren van vóór conceptie en in 1e trimester aangewezen: incidentie van 

neuraalbuisdefecten en andere afwijkingen reduceren 

 Zeker bij hoogrisicogroepen bv. voorafbestaande diabetes, inname anti-epileptica, 

VG van aangeboren afwijking 

 Foliumzuursupplement voorkomt ook megaloblastische anemie 

o Jodiumsupplement (150 µg/dag) blijft in vele regio’s nuttig 

 Jodiumnood is afhankelijk van hoe ver je vd zee af woont 

o Vitamine D-supplement (≥ 200 IE/d) is nuttig bij sommige zwangeren 

 Bronnen van vit D 

 W aangemaakt in huid oiv UV-licht 

 Kan ook via dieet (bv. vette vis, zuivelproducten) w ingenomen 

 Spiegels 1,25-dihydroxyvitamine-D (hormonaal actieve D-metaboliet) stijgen in zws → 

stimulatie actieve intestinale calciumabsorptie → verhoging calciumbeschikbaarheid  

 Stuurt op zijn beurt actieve transplacentaire calciumtransport  

 Vit D deficiëntie: 25-OH-D-spiegel < 20 µg/L 

 Vrouwen die zich traditioneel kleden (lange rok, lange mouwen, sjaal of sluier), 

weinig buitenkomen en weinig vit D innemen via voeding: voorbeschikt  

 Geldt oa voor traditionele moslima’s en Joodse vrouwen 

 Maternale vit D-deficiëntie leidt tot  

 Vertraagde groei en botmineralisatie bij foetus (met oa grotere fontanellen) 

 Verhoogd risico van neonatale hypocalcemie  

 Lagere vitamine D-reserve bij boreling 

 Botmineralisatie en spiermassa vh kind: jaren later nog ondermaats 

 Vitamine D-deficiëntie: eenvoudig te voorkómen of behandelen met D3-supplement 

(totale RDA is 600 µg/dag) 

o DHA-supplement? 

 n-3 lange-keten-polyonverzadigde-vetzuren zijn belangrijk voor mentale ontwikkeling 

en functie 

 Oa docosahexaënoïezuur (DHA)  

 Maar geen sluitende evidentie dat DHA-supplement nuttig is voor moeder en foetus 

 Regelmatige visconsumptie is wel aan te bevelen 

o Andere vitaminen 

 Wateroplosbare vitamines kunnen geen kwaad 

 Vetoplosbare in megadosissen zijn teratogeen of toxisch: vnl vitamine A! 

 Teratogeniciteit van geneesmiddelen 

o Enkele historische drama’s (oa Softenon en DES): professionele en publieke opinie 

gesensibiliseerd voor mogelijke teratogeniciteit van geneesmiddelen 

o GM mijden: niet echt nodig 

o Igv aangewezen: meestal wel bestaande veilige en efficiënte geneesmiddelen voorschrijven 

waarmee ruime ervaring bestaat 

 

Courante ongemakken 

 

Braakneigingen en braken 

 Zwangerschapsklassieker 

o Heeft te maken met hoge concentraties hCG én oestrogenen 

 Sommige vrouwen die starten met pil kunnen dit ook hebben owv hoge oestrogenen 
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o Vnl ’s morgens (maar diurne variatie niet steeds duidelijk) 

o Vnl gedurende eerste 12 – 16 weken 

 Zolang algemene toestand goed blijft en geen ondervoeding of dehydratatie optreedt: geen 

reden tot ongerustheid 

 Behandeling  

o In eerste instantie  

 Psychische rust  

 Nemen van vele kleine maaltijden voordat hongergevoel optreedt bv. proteïnesnack 

tijdens nacht en beschuiten of geraspte appel voor opstaan 

 Liefst opgediend door attentvolle echtgenoot 

 Triggers vermijden bv. vetstoffen, vers brood, keukengeuren, bewegingen, 

tandenpoetsen dadelijk na eten 

 Over algemeen w koude, wat zure en sprankelende dranken beter verdragen 

 Gember (1 – 3 gram pd) als drank of in lolly verwerkt: gunstig effect beschreven 

 Siësta aan te raden 

o Medicamenteus kan (indien nodig) om sociaal leven mogelijk te maken 

 Combinatie van pyridoxine (vitamine B6) en meclizine (25 mg rectaal om 8 uur) 

 Chlorpromazine (12,5 – 25 mg PO, rectaal, IV of IM om 4 – 6 uur)  

 Metoclopramide (5 – 10 mg, best 30 minuten voor maaltijd)  

 

Pyrosis 

 Is branderig gevoel dat vanuit maag opstijgt tot achteraan in keel  

o Komt vnl voor bij vooroverbuigen 

o Frequent (30 – 50%) voorkomen tijdens zws: tgv 

 Toegenomen intra-abdominale druk (zeker bij neerliggen) 

 Verminderde tonus van cardia 

 Behandeling  

o Best meerdere (kleine) maaltijden verdeeld over dag  

o Best vermijden van vetstoffen, vers brood, drinken gedurende maaltijden  

o Voor slapengaan: best 3-tal uren nuchter 

o Slapen: halfrechte houding in bed aannemen 

o Medicamenteus: klassieke antacida tss maaltijden en voor slapengaan 

 

Obstipatie 

 Pathogenese 

o Vnl musculorelaxerend effect van progesterone  

o Verminderde beweging 

o Ijzersupplementen 

 Behandeling 

o Meestal volstaan  

 Zacht laxerend, restenrijk dieet  

 Voldoende vochtinname  

o Voldoende lichaamsbewegingen  

o Regelmatig stoelgangsritme  

o Indien nodig: zachte laxeermiddelen vnl obv vezels  

 Contra-indicatie voor krachtige laxeermiddelen (bv. ricinusolie)!!: werden vroeger 

gebruikt om arbeid of abortus te induceren  

 

Rugpijn 

 Belangrijk: aard en locatie grondig nagaan 

o Meestal lage rugpijn 

 Bij lumbale pijn: denken aan pyelitis gravidarum 

o Pijn straalt dan uit naar voren over verloop vd ureter 

o Pte heeft koorts  

o Men vindt pyurie 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

40 | P a g i n a  
 

 Vaak heeft rugpijn orthopedische oorsprong 

o Vnl in 2e zwangerschapshelft door hyperlordose 

o Dan vindt men drukpijn thv insertie vd m. quadratus lumbarum 

o Behandeling: aanraden van 

 Dragen van lage schoenen 

 Slapen op harde matras 

 Rugsparende kinesitherapie  

 Revulsiva  

 Sacro-iliacale pijn door relaxatie of distorsie vh sacro-iliacale gewricht 

o Kan zeer hevig zijn: vnl bij gaan of staan  

o Uitstraling: over regio glutea en langs achtervlakte van de dij 

 Maar itt ischias: nooit verder dan knie 

o Behandeling: beperkt succes 

 Relatieve rust 

 Dragen van bekkengordel 

 Infiltratie vh sacro-iliacale gewricht met lokaal anestheticum  

 Ischialgische pijn  

o Straalt uit in 1 vd OL voorbij knie tot in voet en tenen 

o Meestal ontstaat deze niet door druk vh hoofd op plexus sacralis maar door  

 Hernia van intervertebrale meniscus  

 Artrose vd lumbosacrale gewrichten 

 Pijn thv achtervlakte sacrum (bv. door tenoperiostose vd m. sacrospinalis (erector spinae)) 

o Kan opgewekt w door druk op deze spier 

o Symptomatische behandeling  

 Rust 

 Revulsiva  

 Evt lokaal anestheticum 

 

Abdominale pijn 

 Diagnose van appendicitis = zeer moeilijk maar belangrijk tijdens zws 

o Miskennen ervan leidt tot drama’s 

 Bij acute abdominale pijn: DD 

o Niersteen- of galblaascrisis 

o Torsie 

o Extra-uteriene zwangerschap 

o Necrobiose van fibroom 

 Krampen of trekkingen in onderbuik kunnen wijzen op  

o Viscerale pijn door contracties vd baarmoeder  

o Pariëtale pijn 

 Oorzaak in buikwand zelf bv. krampen vd buikspieren wordt  

 Behandeling 

 Rust 

 Steun  

 Evt infiltraties 

o Pijn in onderbuik die gepaard gaat met hoog-iliosacrale rugpijn kan wijzen op  

 Retroversio vd baarmoeder 

 Dreigende miskraam  

 Wat mysterieuze groeipijnen vd baarmoeder 

 Pijn thv lieskanaal 

o Dikwijls pariëtale pijn die w veroorzaakt door gelokaliseerde spiercontractie 

o Varices die ook thv lieskanaal kunnen ontstaan: differentiëren van liesbreuk 

 Symphysiolyse door relaxatie vd gewrichtsbanden thv bekkengordel  

o Kan ook invaliderende pijnen geven 

o Bij echografie: dislocatie vd schaambogen van 1 cm = nog normaal  

o Behandeling: dragen van strakke bekkenband kan soms nodig zijn 
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 Bij pijn thv hypochonder: denken aan cholelithiasis 

 Pariëtale pijn door druk op aanhechting vd rechte buikspieren (bv. bij stuitligging): ook niet 

zeldzaam 

 

Pijn in ledematen 

 Ostoclaviculair syndroom: gekenmerkt door pijnlijke paresthesieën in voorarmen en handen 

o Vnl ’s nachts 

o Is geen neuritis en vitamine B1 helpt weinig 

o Wsl te wijten aan vermindering van tonus vd schoudergordel → druk uitgeoefend op plexus 

brachialis 

o Kan verholpen worden door (omgekeerd) cijfer-8-verband: brengt schouders naar voren 

 Krampen in onderbenen (vnl ’s nachts) en in kuiten: te wijten aan zekere graad van 

hypocalcemie 

o Mogelijk te wijten aan  

 Sterkere resorptie van fosfor uit voeding  

 Toegenomen calciurie 

o Behandeling: meestal beantwoorden ze goed aan toediening van  

 Calciumgluconaat of –lactaat 

 Magnesiumpreparaat  

 Antihistaminica voor slapengaan 

 Spataders of varices komen veel voor tijdens zws 

o Om hormonale en mechanische redenen 

o Klachten 

 Zware benen  

 Trombotische en esthetische bekommernissen 

o Behandeling 

 Preventief  

 Lang rechtstaan vermijden 

 Actieve bewegingen aanmoedigen 

 ’s Nachts slaapt men best met benen in hoogstand 

 Grootste hulp: dragen van steunkousen die men dient aan te doen vóór opstaan  

 Elastische zwachtels (van beneden naar boven aangelegd): goed alternatief 

 Bij vulvo-vaginale varices: steunend maandverband kan enig soelaas brengen 

 

Hemorroïden = speen = aambeien 

 30 – 40% vd zwangerschappen 

 Kunnen meest pijnlijke verwikkeling van zwangerschap zijn 

o Vnl in postpartum 

o Veel aandacht aan besteden als arts! 

 Omdat na bevalling verzorging ervan erg ondankbaar blijft: veel aandacht vr preventie 

 Behandeling 

o Preventief: maatregelen nemen ter bevordering van regelmatige, zachte ontlasting (dus 

preventie van constipatie) door 

 Goede hydratatie 

 Aangepaste voeding: vezelrijk dieet  

 Evt laxerende supplementen (vezelsuppelementen) bv. psyllium of methylcellulose 

 Goede lichaamsbeweging 

o Acute opstoot helpen opvangen 

 Koude kompressen 

 Antiflogistische en analgetische zalven of suppositoria 

 Symptomatisch: geen bezwaar tegen kortstondig (< 10 d) gebruik lokale anti-

inflammatoire, antiprurigineuze, scleroserende en anestheserende preparaten 

 Venotonica (hydroxy-ethylrutoside: Daflon®) 

 Verhoogt veneuze tonus en verbetert permeabiliteit en microcirculatie 

 Mag in hoge dosis (3 g pd) veilig gebruikt w 
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 Regelmatig warm zitbad: vaak weldoend soelaas 

o Voor ernstige, recidiverende hemorroïden: zeldzaam hemorroïdectomie nodig  

 Mag tijdens zwangerschap w uitgevoerd 

 Maar liefst in latere postpartum gepland 

o Bij getromboseerde externe hemorroïde: excisie doet soms wonderen 

 

Pruritus vulvae = jeuk thv vulva 

 Symptoom met uiteenlopende etiologieën bv. allergieën, infecties met vnl gisten, varices, …  

 Soms vindt men zo diabetes  

 

Carpal tunnel syndroom 

 W veroorzaakt door compressie vd n. medianus onder retinaculum thv pols 

o Vochtretentie speelt hier rol 

 Kenmerkt zich door tintelingen, pijn, gevoelloosheid en zelden neuropathie in duim, wijs- en 

middenvinger 

o Men vindt verminderd pinprikgevoel 

o Klachten zijn meest uitgesproken ’s morgens  

o 75%: bilateraal 

 Behandeling 

o Pols immobiliseren in hoogstand wanneer mogelijk 

o Diuretica tijdens zwangerschap NIET aan te raden owv vermindering vh plasmavolume en 

niet bijster effectief  

o Chirurgische decompressie: slechts uitzonderlijk nodig 

 Meestal verbeteren symptomen in postpartum  

o Maar kan weken tot maanden duren 

 

Gewichtstoename: zwangere komt gemiddeld 8 – 12 kg bij 

 Totaal ong 8500 g water bijkomen 

o Foetus gemiddeld 3300 g 

o Placenta 650 g 

o Vruchtwater 800 g 

o Uterus 900 g 

o Borstklier 400 g 

o Bloed 1250 g  

o Extracellulair water 1200 g  

 Hieruit kan men afleiden dat zwangere vetreserve van 4-tal kilogram aanlegt 

 

Voorlichting, kinesitherapie en mentale gezondheid 

 Vele diensten en instanties richten specifieke gezondheidsvoorlichting in ovv zwsklassen, 

conferenties, praatgroepen, bezoeken aan kraaminrichting, filmvoorstellingen, … 

o Kan zeker helpen om zws en bevalling met minder angsten en bewuster te beleven 

 Kinesitherapie met aandacht voor rug, bekkenbodem en circulatie  

o Draagt bij tot goede voorbereiding op zws, arbeid, bevalling en puerperium door 

 Oefeningen → buikspieren tonifiëren en lumbopelvische stabiliteit verbeteren 

 Leren relaxeren 

o Leren efficiënt te persen 

o Bekkenbodemtraining (oa achteraf)! 

 Goede mentale gezondheid bevorderen 

o Belangrijk! 

o Risicoptn voor ontwikkelen postpartumdepressie: trachten opsporen → preventief 

begeleiden 

 Met tact ook toetsen naar bestaan van mishandeling 

o Probleem waar men niet spontaan aan denkt maar dat (ook tijdens zws) niet zo ongewoon 

is (taboe!) 

o Voor hulp hierbij: laten bijstaan door hierin gespecialiseerde dienst 
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Foetale evaluatie 

 

Zwangerschapsduur 

 Zonder kennen vd correcte zwsduur: zinvolle zwangerschapsopvolging onmogelijk 

o Subjectieve en klinische parameters, labtesten, groei, echografische bevindingen en zoveel 

anders kan zonder dit niet juist geïnterpreteerd worden 

o Van primordiaal belang om zwsduur en zo ook vermoedelijke bevallingsdatum zo goed als 

mogelijk te kennen 

 Gemiddeld duurt zws bij mens 266 dagen 

o Omdat men gewoonlijk niet begint te tellen vanaf ovulatie maar vanaf duidelijker te 

herkennen laatste menstruaties: er komen 14 dagen bij 

o DUS zwangerschapsduur in dagelijkse leven: “amenorroe” van 280 dagen, 40 weken of 10 

maanmaanden 

 Klinische gegevens kunnen ons al heel stuk op weg zetten 

o Als laatste regels gekend zijn: vermoedelijke bevallingsdatum berekenen volgens regel van 

Naegele 

 9 maanden + 10 dagen bij datum vd laatste menstruatie optellen of 3 maanden – 10 

dagen aftrekken (eigenlijk: 7 ipv 10 dagen bijtellen is meer accuraat) 

 Bv. laatste regels op 1 mei  

 9 maanden bijtellen of 3 maanden aftrekken op 1 februari  

 Plus 10 dagen: 11 februari is vermoedelijke bevallingsdatum 

 Specifiek hiervoor ontworpen schijfvormige zwangerschapskalenders kunnen hierbij 

helpen door dit alles voor ons uit te rekenen 

 Ook digitale klinische calculators beschikbaar  

 Opletten: teken van Hartman niet als laatste menstruatie beschouwen  

 Karakteristieken vd laatste regels grondig bevragen  

 Bij onregelmatige cycli correctie doorvoeren: regel van Choxo  

 Vermoedelijke bevallingsdatum gelijkgesteld aan  

laatste regels +  9 maanden +  10 dagen +  gemiddelde cyclusduur in dagen –  28 dagen 

 Gemiddelde cyclusduur: bij cycli van < 28 dagen is dit negatief  

 Als men zich aanbiedt voor preconceptioneel consult: op belang van kennen vd juiste 

zwangerschapsduur wijzen 

 Men kan (zeker bij onregelmatige cycli of bij zwanger willen worden) onmiddellijk na 

pilstop ovulatie zelf laten documenteren door registreren vd basale temperatuur 

 Gemiddelde zwangerschapsduur: variatie  

 Uitgerekende datum is niet per se “de” datum  

 Belangrijk ook schoonfamilie hierop te wijzen 

o Als men laatste regels niet kent: vermoedelijke zwsduur met marge van 3-tal weken 

voorspellen ahv 

 Omslag van evt uitgevoerde zwangerschapstest bij gekende gevoeligheid ervan 

 Volume vd baarmoeder gedurende eerste weken 

 Ogenblik dat men harttonen kan registreren 

 Fundushoogte met zijn gekende relatie tot zwangerschapsduur 

 Tijdstip waarop men als primi- of multigravida kindsbewegingen voor eerst gewaar w 

 Echografie is ook bij bepalen van ongekende zwsduur belangrijk hulpmiddel geworden 

o Door steeds toenemende resolutie, informatisatie en manipuleerbaarheid vd toestellen: 

uitgegroeid tot belangrijk diagnostisch middel  

o Echografie tijdens zws 

 Evolutief zijn vd zwangerschap al dan niet bevestigen 

 Zwangerschapsduur helpen schatten door meten vd  

 Kruin-romplengte 

 Is in 1e trimester beste enkelvoudige parameter om zwsduur te bepalen met 

nauwkeurigheid van 3 – 5 dagen 

 Verband tss kruin-romplengte en zwsduur: formules (allicht niet te kennen) 
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kruinromplengte = 0,5967(zwsduur2) − 2,1413(zwsduur) − 3,4966 

 

zwsduur = −0,0007(kruinromplengte2) + 0,1584(kruinromplengte) + 5,2876 

 

 Bipariëtale diameter en femurlengte 

 Metingen vd bipariëtale diameter en vd femurlengte tot in 3e trimester: laten toe 

vermoedelijke bevallingsdatum te voorspellen  

 Nauwkeurigheden van respectievelijk 8 – 21 en 7 – 16 dagen 

 Als klinisch bepaalde zwduur > 10 – 14 dagen afwijkt van echografische 

biometrische schatting in 2e trimester: evt mogelijk om vermoedelijke 

bevallingsdatum te corrigeren 

 Meervoudige zwangerschappen en foetale afwijkingen opsporen 

 Specifiek bij  

 Tekens van dreigende miskraam: nog evolutief zijn vd zwangerschap controleren  

 Bloedingen: placentalokalisatie controleren 

 Foetale groei kan nauwkeuriger w opgevolgd door metingen vh hoofd, romp en 

ledematen → hieruit kan men foetale gewicht schatten 

 Vruchtwatervolume kan w gedocumenteerd en opgevolgd 

 Evaluatie vh foetale welzijn bij risicopatiënten met bv. maternale ziekte 

 Igv gestegen α-foetoproteïne of bij VG van geboorte van kind met afwijking: gericht 

onderzoek vh embryo of foetus mogelijk 

 W ook al vaak in routine ingelast: meestal rond 20e zwangerschapsweek 

o In postpartum: nuttig bij vermoeden van zwangerschapsresten 

 Pelvische massa’s kunnen w gedifferentieerd 

o Ook onmisbare hulp bij uitvoeren van procedures waarvan sommige vroeger blind werden 

uitgevoerd bv. chorionvillusbiopsie, amniocentese, foetale bloedafname, foetoscopie en bij 

foetoscopische ingrepen 

o Volgende mijlpalen kunnen van nut zijn 

 Vruchtzak kan al opgemerkt w bij 4,1/7 – 4,3/7 weken als 2 – 3 mm grote hypoechogene 

zone correlerend met serum-hCG van 500 – 700 mIU/mL 

 Bij uterus in anteversio: zelfs 1 – 2 dagen vroeger 

 Igv meerlingzwangerschap: tijdsspanne 1 – 4 dagen kan bestaan tss waarnemen van 

1e en 2e vruchtzak 

 5 – 6 weken: embryo gewoonlijk zichtbaar 

  
 6 – 7 weken: embryo altijd zichtbaar bij normale embryo’s 

 Primitieve ledematen, staart, enkelvoudige hersenventrikel, ruggengraat, wervels en 

amnionvlies: gevisualiseerd rond 7e week 

 8 weken: splitsing vd neurale buis, bovenste ledematen en rompbewegingen 

aantoonbaar  

 9 weken 

 Alle embryo’s hebben rompbewegingen en occasionaal lidmaatbewegingen 

 Fysiologische darmherniatie 

 Laat 9e week: 2 laterale ventrikels en choroidplexus te zien 

 10 weken: benen gekruist en vingers zichtbaar 

 11 weken: maxilla en mandibula opspoorbaar en vingers telbaar 
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Opsporing van foetale afwijkingen 

 

Inleiding 

 Ter wereld brengen van “gezond” kind = grote bekommernis van zowel toekomstige ouders 

als zorgverstrekkers 

o MAAR meestal fixeert men zich te veel op opsporen van al bij al ook niet zo frequent 

voorkomende afwijkingen ipv op bevorderen vd gezondheid van normale zwangerschap 

o Niet altijd duidelijk en eenvoudig te weten wat te doen bij vinden van afwijking 

 Soms (relatief zeldzaam) kan foetale medicamenteuze of heelkundige therapie w 

aangeboden 

 Ouders psychologisch voorbereiden of al zorgen voor aangepaste neonatale opvang 

 Geregeld had men het beter niet geweten of opteert men voor afscheid nemen vd zws 

 Screeningstesten voor opsporing foetale afwijkingen werden geruisloos in routineverloskunde 

geïntroduceerd zonder open maatschappelijk noch ethisch debat 

o Aanbieden ervan moet met grondige counseling gepaard gaan: betekenis en mogelijke 

gevolgen op voor ieder begrijpelijke wijze uitleggen! 

o Al dan niet doen van screeningstest: even belangrijke beslissing als besluit over wat men 

met uitslag vd test gaat doen 

 Fenomeen vd getrapte val voorkomen!: mensen nemen via aantal ‘onschuldige’ 

tussenstappen uiteindelijk beslissingen die ze eerst zeker niet wilden nemen 

 Prenatale screening bestaat uit  

o Echografie tussen 11 – 14 weken 

 Structureel nazicht  

 Aneuploidiescreening 

o Echografie tussen 20 – 22 weken: structureel nazicht 

o Derde trimester echografie tussen 29 – 32 weken: beoordeling 

 Foetale groei, ligging 

 Placentalokalisatie  

 Structurele ontwikkeling  

 Incidentie ernstige congenitale anomalieën in gehele populatie: 3 – 4% 

 

Eerste trimester screening 

 Screeningstest naar aneuploïdie w voorgesteld aan populatie zonder specifieke risicofactor die 

diagnostische test zou wettigen 

o Als deze test risico voor bepaalde aandoening aantoont van > 1/250 – 1/300: diagnostische 

test w aangeboden 

o Hoe meer sensitief en specifiek screeningstest w: hoe meer ze diagnostische test benadert 

o Aneuploïdiescreening bij 11 – 14 w baseert zich op  

 Maternale leeftijd  

 Biochemische, echografische of gecombineerde gegevens 

 Momenteel combinatie van 

 
 Echografie 

 Nekplooimeting = echovrije zone in nek vh embryo die maximum van ong 1,7 

mm bereikt rond 13 weken  

 Biochemische parameters: Pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) en 

vrij β-hCG 
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 Nekplooi van > 3 mm: vindt men bij  

 5% vd embryo’s met normaal chromosomenpatroon  

 70% vd embryo’s met trisomie 21  

 Obv leeftijd, zwangerschapsduur, CRL, PAPP-A, vrij β-hCG en nekplooidikte: 

risicoberekeningen uitgewerkt die sensitiviteit van 60 – 90% bereiken 

 Verdikte nekplooi is niet enkel gerelateerd aan verhoogde kans op chromosomale 

afwijkingen maar ook aan toegenomen risico voor  

 Miskramen  

 Structurele hartafwijkingen 

o Tss 15 – 21 weken 

 “triple test” = in maternale serum w α-foetoproteïne (α-FP), oestriol en β-hCG gemeten 

→ combinatie met maternale leeftijd: risico op foetus met trisomie 21 inschatten 

 Verhoogde concentratie α-foetoproteïnes in maternale serum of in vruchtwater kan 

wijzen op  

 Anencephalie en andere neurale buisdefecten 

 Omphalocoele  

 Gastroschizis 

 Placentaire hemangiomen  

 Meerlingzwangerschappen 

 Foetomaternale bloeding  

 Dreigende miskraam 

o Nekplooidikte ifv maternale leeftijd en zwsduur (à terme w risico op aneuploïdie van 1/250 

gevonden gebaseerd op gegevens vd Fetal Medicine Foundation) 

leeftijd moeder 10 w zws 11 w zws 12 w zws 13 w zws 14 w zws 

24 jaar 2,1 mm 2,4 mm 2,9 mm 3,4 mm 3,9 mm 

28 jaar 2,0 mm 2,3 mm 2,8 mm 3,3 mm 3,8 mm 

32 jaar 1,8 mm 2,1 mm 2,6 mm 3,0 mm 3,5 mm 

36 jaar 1,6 mm 1,8 mm 2,2 mm 2,6 mm 3,0 mm 

38 jaar 1,5 mm 1,7 mm 2,0 mm 2,4 mm 2,7 mm 

o Aneuploïdiescreening op basis van risicoberekeningen 

Parameters in rekening gebracht Detectieratio % screenpositief 

Maternale lftd 30% 15% 

Maternale lftd, hCG, PAPP-a 60% 5% 

Maternale lftd, nekplooi, neusbot 80% 5% 

Maternale lftd, hCG, PAPP-a, nekplooi, neusbot 90% 3% 

 Diagnostische testen  

o Chorionvillusbiopsie (CVS), amniocentese, vruchtwaterpunctie 

 CVS kan rond 11 w via transvaginale of transabdominale weg w uitgevoerd 

 Amniocentese of vruchtwaterpunctie gebeurt idealiter best tss 15 – 18 weken → 

karyotypeert afgeschilferde huidcellen 

 Foetale verlies bij CVS of amniocentese: geschat op ong 0,5 – 1% 

o Foetale bloedanalyse is ook mogelijk maar vraagt expertise 

 Voorkomende indicaties 

 Resusproblematiek en andere immunologische problemen 
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 Vermoeden van anemie  

 Soms kan op diagnostische luik ook therapeutisch luik volgen bv. bloedtransfusie 

o Tegenwoordig: niet-invasieve prenatale testen (NIPT) alsmaar toegankelijker → foetaal DNA 

w in maternaal bloed geanalyseerd  

 Toenemend aantal chromosomale aandoeningen opspoorbaar 

 Cave: soms komt men moederlijk probleem bv. kanker (melanoom) op spoor 

 Mogelijkheden maar ook ethische uitdagingen → diepgaande maatschappelijke reflectie 

nodig 

 

Tweede trimester screening: echografie tss 20 – 22 weken  

 Gericht op opsporen congenitale anomalieën door systematisch nazicht vd ontwikkelende 

foetus 

 Vereiste echobeelden voor 2e trimesterscreening (zie boek fig. 18 p. 77-78) 

o Profiel vh aangezicht + face vh aangezicht (neus en mond; bovenlip) + oogkassen + evt 

3D beeld 

o Buikomtrek 

o Onderbeen (met rechte stand van enkel) + femurlengte + voetzool 

o Wervelzuil 

o Caput met meting van bipariëtale diameter en hoofdomtrek 

o Transverse doorsnede thv nieren 

o Vrouwelijke/mannelijke genitaliën 

o Insertie van navelstreng in buik en thv placenta 

o Hart: linker uitstroombaan, vierkamerbeeld, drievatenbeeld 

o Cerebellum 

o Blaas met twee navelstrengarteriën 

o Hand 

 

Derde trimester screening: echografie tss 29 – 32 weken 

 Beoordeelt  

o Foetale groei 

o Ligging  

o Positie vd placenta 

 Structureel nazicht maar owv gevorderde zwsduur: beeldvormingskwaliteit en 

visualisatiemogelijkheden vaak beperkter dan in 2e trimester 

 

Opvolging van foetale groei en welbevinden 

 Opvolging vd foetale groei als maatstaf voor foetale welzijn = belangrijk onderdeel vd 

prenatale zorg 

 Klinische parameters kunnen al richtinggevend zijn 

o Bv. gewichtsevolutie, baarmoedervolume, fundushoogte en perimeter  

 Opmerking: gemiddeld gewicht zal men uitrekenen ahv abdominale omtrek (correleert 

beter met gewicht dan hoofdomtrek) 

o Mogelijke limiteringen vd kliniek  

 Ervaring vd onderzoeker 

 Al dan niet bestaan van obesitas 

 Graad van gespannenheid vd patiënt 

 Hoeveelheid vruchtwater  

 Ligging vd foetus 

 Talrijke echografisch bepaalde groeicurven van bipariëtale diameter, rompdiameter, lengte van 

lange beenderen, hoofdomtrek, buikomtrek en hieruit vaak automatisch geëxtrapoleerd foetaal 

gewicht verfijnen opvolging vd foetale groei 

o Zeker op einde zws wil je metingen doen: je wil extremen eruit halen 

 Maar hiervoor zijn formules eigenlijk niet goed: steeds kliniek mee bekijken! 

 Bv. je wil weten als het heel zware baby is want dan best keizersnede 
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o Bv. Hadlock formule  

 

Log(10) BW =  1,335 –  0,0034xACxFL +  0,0316xBPD +  0,0457xAC +  0,1623xFL 

 

o Normaalwaarden voor echografische parameters zijn beschikbaar  

 
 Men gaat in zws al groeicurve aanvullen → kijken of foetus op percentiel blijft 

 Onder percentiel 10 (percentiel 5 in strengere studies): “small for dates” 

 Er gaat veel aandacht naar opsporing “small for dates” 

 Opgelet: er bestaan ook gewoon ‘kleine baby’s’: als baby op P5 begint en daarop 

blijft, kan dit perfect normaal zijn 

 Verantwoordelijk voor  

 Belangrijk deel vd perinatale mortaliteit en morbiditeit  

 Negatieve gezondheidseffecten voor betrokken vrucht op langere termijn 

 Sommige “small for dates” zijn gevolg van intra-uteriene groeirestrictie (IUGR): niet 

bereiken vh intrinsieke genetische groeipotentieel 

 IUGR w geassocieerd met  

 Maternale verwikkelingen 

 Blootstelling aan toxines  

 Foetale afwijkingen  

 Bv. extra aandachtig zijn bij 

 Hypertensieve aandoeningen 

 Nierziekten 

 Diabetes met microangiopathie 

 Meerlingzwangerschappen 

 Voorgeschiedenis van IUGR of van intra-uteriene vruchtsterfte 

 Blootstelling aan toxines, bepaalde geneesmiddelen, tabak of alcohol 

 Bij IUGR blijft bevloeiing van vitale organen (bv. hersenen) preferentieel behouden 

 W met echografische flowmetingen gedocumenteerd 

 Resulteert op termijn in stijging vd hoofd/rompverhouding → laat toe onderscheid 

te maken tss asymmetrische en symmetrische IUGR 

 Opletten voor asymmetrische groeivertraging 

 Kan door ondervoeding 

 Dan geen gelijke mate groei hoofd en romp 

 Symmetrische IUGR: meer typisch voor  

 Congenitale afwijking  

 Vroege intra-uteriene infectie 

 Foetale dood 

o Oorzaken 

 Accidenten  
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 Bv. placentaloslating, navelstrengprolaps, strakke navelstrengomstrengeling 

 Maar kan ook in continuüm liggen van  

 IUGR 

 Placentaire dysfunctie bij ziekten  

 Serotiniteit (zwangerschapsduur ≥ 42 weken) 

o Testen die risico op hypoxie en dood trachten te detecteren: vallen vaak samen met testen 

die foetale groei meten 

o Foetale welzijn zal men testen bij  

 Gecompromitteerde groei 

 Serotiniteit  

 Verminderde kindsbewegingen 

 Kindsbewegingen: eenvoudige, goede en bruikbare indicatoren vh foetale welzijn 

o Rekening houden met hun patroon: effectief en goedkoop in preventie van (onverwacht) 

foetaal afsterven 

 Is chronische parameter: wijst niet op acute incidenten! 

o 70 – 80% vd grote bewegingen w door zwangeren correct gepercipieerd 

o Wanneer? 

 Gemiddeld registreert men 90 bewegingen op 32 weken vs 50 à terme 

 Maximale activiteit situeert zich tss 21u en 01u → correleert met maternale (hypo) 

glycemie 

 Maaltijden of glucosetoediening verhogen foetale activiteit NIET 

 Er bestaat belangrijke variatie ifv foetale slaap- en waakperiodes 

 Rustperiode bij normale foetus duurt meestal maar 40 (en niet > 75) minuten 

o Subjectieve registratie kan vertroebeld w door 

 Placentalokalisatie 

 Aanwezigheid van grote hoeveelheid vruchtwater 

 Bestaan van bepaalde foetale afwijkingen  

o Talrijke systemen ontwikkeld om kindsbewegingen in bepaalde omstandigheden 

semikwantitatief op te volgen  

 Bv. “Cardiff count-to-ten chart” 

 Dit laat men vrouwen doen igv risico 

 Bv. groeivertraging, verhoogde bloeddruk, doodgeboren kind in VG, … 

 Pt moet dagelijks turven  

 Als zwangere dan < 10 bewegingen pd voelt: bijkomende evaluatie afgesproken 

o Verdere exploratie kan biofysisch profiel zijn: echografische en cardiotocografische 

evaluatie vd foetus w gecombineerd 

 Cardiotocografie 

 Is meten en registreren van  

 Baarmoedertonus met druktransducer  

 Men meet spanning vd baarmoeder  

 Tonus 70 – 80 mmHg: voelt aan als pijn, teken dat naar arbeid ah gaan 

 Tonus 20 – 30 mmHg: ‘harde buik’ 

 Sterkte vd contractie moet men klinisch evalueren hierbij 

 Intensiteit meten met intra-uteriene drukmeter w niet meer gedaan! 

 Moet je vliezen voor breken → infectiegevaar 

 Leert ons niet veel bij 

 Foetale harttonen mbv Dopplertechnologie 

 Normale foetale hartritme: 110 – 170 slagen/minuut  

 Bradycardie: < 110 slagen/min voor > 5 minuten 

 Tachycardie: > 150 slagen/min voor > 10 minuten 

 Onderscheiden van reactie foetus als je ‘plaagt’ (bv. in buik porren): hartslag 

stijgt wat (acceleratie, zie onder) 

 Vertoont “slag-tot-slagvariatie” van > 5 slagen 

 Normale bandbreedte 5 – 15 slagen/min 

 W in belangrijke mate beïnvloed door  
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 Cyclische foetale waak-slaapritme  

 Sommige genees- en genotsmiddelen 

 Acceleratie = versnellen vh hartritme met > 15 slagen/min gedurende > 15 sec 

 Acceleratie op foetale beweging of contractie = normale respons 

 Bv. reactief en geruststellend patroon: normaal ritme + goede slag-tot-

slagvariatie + minstens 2 acceleraties per 20 minuten  

 
 Deceleraties = afname FHR > 15 slagen/min gedurende minstens 10 seconden 

 Type 1 of vroege deceleratie: valt samen met hoogtepunt contractie → wijzen dan 

eerder op foetale vagale reactie zonder veel vitale betekenis 

 Uniform begin en aspect, U-vormig 

 Meestal niet < 100 slagen/minuut 

 Type 2 of laattijdige deceleratie: vertraging harttonen komt na hoogtepunt vd 

contractie  

 Zeker als ook slag-tot-slagvariatie klein: kan wijzen op foetale hypoxie 

 Uniform begin en aspect 

 Ritme blijft gewoonlijk > 120 slagen/min 

 Gelijktijdig meestal toename vd basisfrequentie, afwezigheid van acceleraties 

en verminderde variabiliteit 

 Bv. abnormaal CTG met tachycarde basisfrequentie, verminderde 

variabiliteit, geen acceleraties en aanwezigheid deceleraties  

 
 Variabele deceleraties vertonen geen consequent verband met contracties → 

wijzen bij goede slag-tot-slagvariatie soms op navelstrengproblematiek 

 Tijdens of volgend op contracties 

 Variabel begin en duur; V- of U-vormig 

 Vaak tot < 100 slagen/min 

 Saltatoir patroon = toegenomen variabliteit in samenhang met variabele deceleraties 

en tijdens persweeën 

 Wijst op verstoring vh foetale circulatoir evenwicht  

 Bandbreedte antepartum > 15 slagen/min 

 Bandbreedte intrapartum > 25 slagen/min 

 Sinusoïdaal patroon = oscillaties rond basislijn 

 2 – 5 cycli/min aan 5-15 slagen/min 

 Geen acceleraties, verminderde variabiliteit en ontbreken van perioden met 

normaal hartfrequentiepatroon 

 Wijst vaak op preterminale (anemische) toestand 

 Computerinterpretatie vd tracés bestaat maar dient geplaatst te blijven binnen 

klinische context 
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 Echografische evaluatie: van vnl  

 Diverse vormen van bewegingen  

 Hoeveelheid vruchtwater  

 Uiteindelijk: score tss 0 – 10 die verdere beleid dicteert 

Parameter Score = 2 (nl) Score = 1 Score = 0 (abnl) 

Foetale 
ademhalingsbewegingen 

> 60 30 – 60 < 30 

Kleine lichaams-/ 
lidmaatbewegingen 

> 2 1 – 2 0 

Foetale tonus 

extensie en 
terugkeer naar 
flexie van 

ledematen en 
wervelkolom 

extensie en 
terugkeer naar 
flexie van 

ledematen of 
wervelkolom 

extensie, geen 
terugkeer naar 
flexie van 

ledematen of 
wervelkolom 

Reactieve foetale harttonen > 4 acceleraties 2 – 4 acceleraties < 2 acceleraties 

Vruchtwater: diepste pocket > 2 cm 1 – 2 cm < 1 cm 

 Door Dopplertechnologie kunnen stroomsnelheden in umbilicale, cerebrale en talrijke andere 

arteries w gemeten en veneuze pulsaties w opgespoord 

o Helpt bij risicozwangerschappen: vermindering 

 Aantal opnames, sectio’s en inducties voor foetaal lijden 

 Perinatale morbiditeit  

 

Foetaal welzijn/foetale maturiteit 

 Foetale opvolging: ook aandacht voor functionele maturiteit  

 Bij overgang van intra- naar extra-uteriene milieu: vnl foetale longrijping bepaalt neonatale 

morbiditeit (hyalijne membraanziekte, RDS) en mortaliteit  

o Surfactant w geproduceerd door type 2-pneumocyten  

 Bevat fosfolipiden (oa lecithine, sfingomyeline) en specifieke en aspecifieke proteïnes 

 Rol van surfactant: oppervlaktespanning aanpassen aan diameter van alveoli  

 Collaberen of exploderen niet bij veranderde diameters  

 Grote en kleine alveolen kunnen coëxisteren 

o Indicatoren van foetale longmaturiteit 

 Verhouding lecithine/sfingomyeline in vruchtwater: > 2 bij foetale longmaturiteit 

 Aanwezigheid van fosfatidylglycerol in vruchtwater  

 Testen zijn in onbruik geraakt want 

 Arbeidsintensief  

 Toegenomen longondersteunende mogelijkheden van neonatologie 
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Pathofysiologie: specifieke zwangerschapsaandoeningen 

 

Hyperemesis gravidarum 

 

Inleiding 

 Nausea en braken: frequent bij beginnende zws 

o Typisch maar lang niet exclusief: klachten vnl ’s morgens uitgesproken 

o Vaak op te vangen door  

 Vermijden uitlokkende factoren bv. geuren, bewegingen, licht, lawaai, tandpasta, … 

 Relatief eenvoudige dieetmaatregelen  

 Evt antihistaminicum in combinatie met pyridoxine 

 Soms exacerbeert emesis: ochtendmisselijkheid w uitgesproken braken → alle voedsel en vocht 

w uitgebraakt 

o Als dit leidt tot gewichtsverlies van 5% en gepaard gaat met ketonurie: “hyperemesis 

gravidarum” 

 Aandoening beschikt voor tot trombose 

 Is hyperstimulatiesyndroom 

o Leidt tot 

 Deshydratatie → gevolgen 

 Hemoconcentratie 

 Aantasting vd nierfunctie met stijging vh ureum  

 Uithongering → gevolgen 

 Mogelijke uittering 

 Ketosis 

 Leveraantasting 

 Polyneuritis 

 Wernicke’ encephalopathie 

 Urine  

 Oligurie 

 Geconcentreerde urine met  

 Ketonurie 

 Proteinurie 

 Galzouten  

 Lage chloorconcentratie 

o Aandoening komt voor in 0,3 – 2% vd zws’en  

o Begint meestal tss 4e en 8e zwsweek → na 16 w: meestal over hoogtepunt heen 

 

Pathogenese hyperemesis gravidarum: niet goed gekend 

 Psychologische factoren die verband houden met ambivalente houding tov zws of met stress 

w vaak ingeroepen 

o Maar is moeilijk om specifiek psychologisch profiel vd hyperemesispatiënte op te stellen 

 Hormonen 

o Hoge plasmaconcentraties van progesterone en vnl van oestrogenen w in verband gebracht 

met hyperemesis 

 Maar deze hormonen pieken in 3e trimester 

o hCG → argumenten 

 Rol voor hCG klopt beter met chronologie 

 Hyperemesis komt ook meer voor bij meervoudige en molaire zwangerschappen  

 Globaal vindt men bij hyperemesispatiënten hogere plasmaconcentraties van hCG 

 Dit hCG is door glycolysatieverschillen ook meer thyroïdstimulerend 

 Abnormale maagmotiliteit en talrijke ander theorieën zijn ingeroepen → geen enkele is op 

consistente manier geassocieerd met of predictief voor hyperemesis 

 

Diagnose 

 In 1e plaats klinisch 
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o Braken en gewichtsverlies  

o Deshydratatie, uithongering, oligurie en ketosis kunnen opvallen 

 Opmerking: in bepaalde studie (~opmerkingen HB) werden geen argumenten gevonden 

voor gebruik ketonurie in diagnose 

o In erge gevallen: polyneuritis of zelfs encephalopathie door vit B1- of thiaminedeficiëntie 

o Uitsluiten van 

 Meerlingzwangerschap: hoge hCG-spiegels 

 Trofoblastziekte (mola): hoge hCG-spiegels 

 Neurologische, hepatische, GI en andere internistische oorzaken van braken 

 Obstetrische verwikkelingen die met braken gepaard kunnen gaan maar pas later in zws 

optreden 

 Pre-eclampsie 

 HELLP-syndroom  

 Acute leververvetting  

 Labonderzoek → mogelijke afwijkingen 

o Hemoconcentratie  

o Hypokaliëmie  

o Metabole alkalose 

o Bij ernstige vormen: gestegen transaminases frequent 

o 60% vd hyperemesispatiënten hebben biochemische hyperthyroïdie 

 TSH is onderdrukt en vrije T4 gestegen (meer dan T3) 

 Symptomen van hypermetabolisme zijn echter mild of afwezig 

 Hyperthyroxinemie normaliseert meestal gelijktijdig met klinische symptomen 

o Hypercalcemie tgv hyperparathyroïdie is zeldzaam maar kan braken onderhouden 

 

Behandeling 

 Behandeling is hoofdzakelijk ondersteunend 

o Patiënte hospitaliseren en toelaten tot inwendige rust te komen door relatieve afscherming 

o Andere oorzaken van braken moeten w uitgesloten bv. pyelonefritis, appendicitis, hepatitis, 

intoxicatie, darmobstructie, hersenoverdruk 

o Bloedonderzoek zal afgesproken w voor bepaling vh Hb, ureum en elektrolyten, glucose, 

leverfunctie en schildkliertesten 

o Orale voedseltoediening w gestopt → vervangen door IV progressief corrigerende infusie 

van vocht, ionen, voedingsstoffen en polyvitamines (B1!) 

 Bij ernstige langdurige gevallen: overwegen van totale parenterale voeding via diepe 

katheter of liever nog sondevoeding  

 Zodra mogelijk: gradueel perorale voeding hernemen 

 Aanvankelijk liefst vloeibaar en vetvrij 

 Medicamenteuze behandeling 

o Vaak nodig om ergste ziekteperiode te overbruggen: antihistaminicum in combinatie met  

 Pyridoxine  

 Bij meer ernstige gevallen  

 Bv. chlorpromazine (Largactil®, aanvankelijk 50 mg per baxter) = neurolepticum met 

heel grote anti-emetische werking en is veilig bij zws 

 Laatste tijd: toenemend gebruik van 5-HT3-antagonisten  

 Plaatsbepaling: (nog) geen eerste keuze maar bij ernstige gevallen gebruikt 

 Klassieke indicatie: nausea en braken postoperatief en door chemotherapie of 

radiotherapie (preventie en behandeling) 

 Belangrijkste ongewenste effecten 

 Hoofdpijn 

 Obstipatie 

 Voorbijgaande stijging vd transaminasen 

 Ondansetron: ook verlenging vh QT-interval → risico op torsades de pointes 

o Voor corticosteroïdenbehandeling: onvoldoende evidentie  

o Alleen bij primaire hyperthyroïdie: thyreostatica te overwegen 
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Prognose 

 Ernstige maternale morbiditeit is beschreven: zeldzaam met correcte behandeling 

 Foetale uitkomst is goed ivm risico op afwijkingen en gewicht  

 Bij volgende zws: herhalingskans van 15 – 20% 

 

Resusimmunisatie 

 

Hemolytische aantasting foetus en later neonaat: antilichamen in moederlijke lichaam gevormd als 

reactie op vreemd antigeen → transplacentair → afbraak foetale cellen die zelfde antigeen dragen  

 Resusantagonisme (anti-D) is meest voorkomende oorzaak  

o 1e zws met kind resuspositief en moeder resusnegatief én bloed komt met elkaar in contact 

→ moeder maakt antistoffen tegen resuspositief bloed 

o Als dan opnieuw zwanger van kind dat ook resuspositief is: tijdens zws (bv. door 

vlokkentest) komt moeder in contact met bloed baby → moeder maakt anti-D-antistoffen  

 Maar dit is al 2e keer dat moeder in contact is met dit ‘andere’ bloed (1e zws ook) → nu 

ontwikkelt moeder massieve concentratie van anti-D antistoffen (IgG)  

 IgG anti-D antistoffen breken bloed vd foetus af → hydrops, hydrolytische anemie → 

uiteindelijk dood van baby 

 Andere oorzaken 

o ABO-incompatibiliteit  

o Aanwezigheid antistoffen 

 Anti-Kell (K) 

 Anti-Duffy (Fya en Fyb) 

 Anti-E, C en c 

 Anti-Kidd (Jka) 

 Anti-MNSs (M, S, s, U, Mia) 

 Anti-MSSs (Mta) 

 Anti-Diego (D1a, Dib)  

 Anti-P (PP1pK) antistoffen 

 

Pathogenese resusantagonisme 

 Resusantigencomplex situeert zich op korte arm van chromosoom 1 

o Bevat drie loci met 6 majeure allelen  

o Leidt tot mogelijke expressie van 5 antigenen (C, D, E, c, e) 

 Resus-alloimmunisatie is meestal gevolg van incompatibiliteit voor D-antigeen  

o Door anti-D-profylaxis: in praktijk verschuiving naar andere antigenen (E, Kell, …) 

o Op dag 38 vh embryonale leven: D-antigeen aantoonbaar op erytrocyten  

 < 0,1 mL is voldoende om alloimmunisatie te veroorzaken 

 Dus al vanaf 7e zws-week: sensitisatie mogelijk → preventie noodzakelijk 

o Onbehandeld w ong 16% (1/6) vd resusnegatieve moeders geïmmuniseerd bij eerste 

resusincompatibele (ABO-compatibele) zwangerschap 

 Dus igv resusnegatief en ABO-compatibele maar resus-incompatibele man (en dus 

baby): 1/6 w geïmmuniseerd 

 2% igv geen ABO-compatibiliteit → dus lagere kans op immunisatie (zie onder) 

 Wanneer sensitisatie? 

o Vroegere incompatibele transfusie  

o Moederlijke en foetale bloed worden gescheiden door membraan van 3 – 4 µm → w 

progressief dunner → tijdens zws: (evt natuurlijke) accidenten mogelijk  

 Gevolg: membraan w beschadigd → foetomaternale incompatibele transfusie en dus 

antistofvorming mogelijk  

 Welke accidenten? 

 Geboorte vd placenta 

 Trauma 

 Amniocentese of vlokkentest 
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 Dreigende miskraam 

 Extra-uteriene zwangerschap 

 Placentaloslating 

 Preterme contracties 

 Externe versie  

 

Diagnose 

 Blanke bevolking: ong 83% resuspositief  

o Van resuspositieve populatie 

 42% homozygoot  

 Igv homozygote resus+ biologische vader: 100% resuspositieve nakomelingen  

 58% heterozygoot 

 Igv heterozygote resus+ biologische vader: 50% resuspositieve nakomelingen 

o Ong 30% vd resusnegatieve moeders: resusimmunologische non-responders 

o Bij bijkomende ABO-incompatibiliteit tss vader en moeder: risico op resusimmunisatie 10x 

lager → verklaring 

 Snelle klaring vd incompatibele cellen in maternale circulatie  

 Als ABO (bloedgroep) incompatibel is: lichaam vd vrouw ruimt eerst ABO-

incompatibele vorm op 

 Bv. als B man met A vrouw kind krijgt: eerst opruimen B-stoffen → dan pas 

antistoffen tegen resusfactor beginnen maken 

 Als B-stoffen geklaard zijn: al minder circulatie resusfactor in lichaam vd vrouw → 

kans kleiner op vorming van antistoffen  

 Bv. als je als vrouw A- bent: liefst geen kindjes krijgen met A+ man want dan w 

resusincomatibiliteit meer aangevallen 

 Mss ook beschadiging vh foetale resusantigeen door anti-A- en anti-B-antistoffen 

 Bij persisterende incompatibele foetale cellen in maternale circulatie 

o Na ong 7 dagen eerst vorming van IgM’s  

 Zijn grote moleculen die niet transplacentair gaan 

o Na ong 21 dagen: IgG’s gevormd  

 Gaan wel vlot transplacentair  

 Leiden tot agglutinatie en klaring van rode bloedcellen 

 Foetale cellen kunnen opgespoord w door Kleihauer-test 

o Is gebaseerd op eigenschap dat foetale Hb meer zuurresistent is dan volwassen Hb  

o Op bloedfilm: alle Hb (behalve foetale) w door blootstelling aan zuur uit cellen geëlueerd 

 Daarna door kleuring: evt aanwezige foetale RBC vaststellen en tellen tss “ghost”-cellen 

(volwassen RBC die geen hemoglobine meer bevatten) 

 Mogelijke aanwezige antistoffen w met Coombstesten opgespoord 

o Indirecte Coombstest: vrije anti-D-antistoffen in maternale serum opsporen 

o Directe Coombstest: anti-D-antistoffen opsporen die al gefixeerd zijn op (foetale) cellen 

o Door titratie vh serum: maat vd hoeveelheid presente antistoffen 

 Effecten op foetus en neonaat van resusincompatibiliteit: gevolg van door anti-D-IgG’s 

geïnduceerde hemolyse 

o Toegenomen erythropoiesis  

o Stijging vh ongeconjugeerd bilirubine 

o Ernstige vormen kunnen aanleiding geven tot foetale hydrops 

o Uitgesproken anemie leidt hierbij in utero al tot hartfalen met oedeem, ascites, pleura- en 

pericardvocht 

 Deze tekens zijn echografisch opspoorbaar 

o Neonataal  

 Bij lichtere vormen  

 Bleke neonaat  

 Lichte vergroting van lever en milt 

 Labo 

 Anemie is mild (Hb 13 – 15 g%)  
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 Weinig reticulocyten 

 Bilirubine is matig gestegen  

 Geen galzouten in urine 

 Bij ernstige hemolyse  

 Baby goudgeel  

 Duidelijke hepatosplenomegalie 

 Labo 

 Anemie is ernstig en progressief  

 Men vindt reticulocyten, erythroblasten en normoblasten 

 Hyperbilirubinemie  

 Galzouten aantoonbaar in urine 

 Kernicterus kan optreden als bilirubine > 340 micromol/L 

 Necrose van neuronen in basale ganglia → gevolgen 

 Lethargie (baby drinkt niet) 

 Convulsies 

 Wegdraaiende ogen 

 Retractie vh hoofd 

 Psychomotorische retardatie 

 Dood 

 

Behandeling 

 

Behandeling neonatale hyperbilirubinemie (die ook andere oorzaken kan hebben; zie KG): varieert  

 Hydratatie 

 Lichtbadtherapie 

 Wisseltransfusie(s)  

 Top-up-transfusie(s) 

 

Preventief: resusnegatieve vrouwen anders opvolgen 

 Bij eerste consult: ook bepaling vd indirecte Coombs nuttig 

o Om evt al voorafbestaand immunisatie uit te sluiten 

o Deze bloedname is goede gelegenheid om zwangere grondig maar genuanceerd te 

informeren over deze meestal voorkombare problematiek 

 Wijzen op noodzaak van profylaxis bij risicomomenten voor foetomaternale transfusie 

 Resusgroep vd biologische vader kan ook richtinggevend zijn 

 Arts bij risicomomenten: denken aan profylaxis ovv toediening van anti-D-gammaglobulines 

o Door deze passieve immunisatie: moeder immuniseert zelf niet actief → bij volgend contact 

geen reactie met boost-antwoord  

 Dus er w geen immuniteit opgebouwd: geen geheugencellen aangemaakt 

o Aandachtsmomenten (zie eerder): geboorteproces, (dreigend) miskraam, extra-uteriene 

zws, vlokkentest, amniocentese, foetale bloedname, externe versie, trauma’s, preterme 

contracties, of bloedverlies 

 Bijkomend routinematig toedienen resusprofylaxis rond 28 – 32 zwsweken 

o Evidentie dat hierdoor toch nog bestaande resussensitisatie verder kan w gedrukt 

o Indien haalbaar (beschikbaarheid vd extra hoeveelheid gammaglobulines kan 

problematisch zijn): in meeste zorgpaden geïncludeerd 

 

Therapeutische behandeling van resusimmunisatie tijdens zws = niet voor basisarts maar basis is 

 Opvolgen van 

o Maternale anti-D-antistoffentiters 

o Bilirubineconcentratie in vruchtwater  

o Stroomsnelheden in cerebrale foetale arteries als indices voor anemie 

 Rechtstreeks foetale bloedonderzoek  

 Intra-uteriene en postnatale (wissel)transfusies 

 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

57 | P a g i n a  
 

Profylactische houding bij geboorte: ook zeer belangrijk! 

 Waarom? 

o Medische redenen 

o Medicolegale redenen 

 Systematisch bij bevalling van resusnegatieve moeder  

o Op maternaal bloed  

 Indirecte Coombsreactie  

 Foetale cellen bepalen 

o Op navelstrengbloed  

 Bloedgroep vd neonaat bepalen  

 Directe Coombsreactie 

 Beleid afhankelijk van resultaten tests 

o Als neonaat resusnegatief is: uiteraard geen resusprofylaxis nodig 

o Als neonaat resuspositief is en geen argumenten voor actieve immunisatie (negatieve 

Coombstesten) 

 Binnen 48 – 72u standaarddosis anti-D-gammaglobulines (Rhogam®, 300 µg, Rode Kruis 

België) 

 Maar Coombstesten: door systematische profylaxis moeilijker interpreteerbaar 

o Als foetale cellen erop wijzen dat er macrotransfusie is (> 4 mL foetaal bloed in maternale 

circulatie): dosis anti-D-gammaglobulines moet evt w aangepast 

 Eén standaarddosis anti-D-gammaglobulines kan 15 mL bloed neutraliseren 

 

Non-resus-allo-immunisatie 

 W door profylactische therapie relatief belangrijker obstetrisch probleem 

 Bijzondere vorm: neonatale allo-immune trombocytopenie 

o Wsl 1/1.500 zwangerschappen  

o Meestal w men hiervoor gesensibiliseerd door perinataal bloedingsprobleem bij vorig kind 

o Pathogenetisch analoog aan resusproblematiek: meestal foetomaternale incompatibiliteit 

van meest immunogene HPA-1 tot HPA-5 antigenen vd bloedplaatjes 

o Owv hoge risico op intra-uteriene hersenbloedingen: gespecialiseerde opvolging en aanpak 

noodzakelijk met overwegen van 

 Corticosteroïden 

 Gammaglobulines  

 Intra-uteriene bloedplaatjestransfusies  

 

Hypertensie en zwangerschap 

 

Inleiding 

 Hypertensie: frequente verwikkeling (5 – 10%) vd zws 

o In 70% geïnduceerd door zws 

o In 30% bestond HT al voorafgaandelijk  

 Opmerking: Afrikaanse vrouwen ontwikkelen makkelijker chronische HT 

 Hypertensie tijdens zws blijft belangrijke oorzaak van principieel voorkombare foetale en 

maternale morbiditeit en mortaliteit → zwaar gezondheidskaartje 

o Maternale gevolgen: uiteraard niet alle vrouwen met HT hebben ernstige gevolgen 

 Aantal: geen gevolgen 

 Aantal die zo hoge BD hebben → aangetaste nierfunctie, hoofdpijn, IUGR, druk, … 

 Aantal die niet zo imposante BD hebben: toch problemen → belangrijk om te weten wie 

wel en niet probleem gaat ontwikkelen 

 > 500.000 vrouwen sterven per jaar omdat ze zwanger zijn met HT 

 Zeker 9 miljoen vrouwen per jaar houden aan zws ernstige morbiditeit over 

o Foetale gevolgen 

 Minder goede groei vd baby 

 Evt intra-uterien foetaal lijden 

 Soms mortaliteit 
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o Opmerking: andere oorzaken van perinatale foetale mortaliteit (6/1.000 kinderen per jaar 

sterven in VL bij geboorte of kort nadien) 

 Congenitale aandoeningen  

 Daar voelen we ons beetje machteloos voor: je zou knn screenen en dan bepaalde 

zws’en afbreken maar felle discussie rond 

 Je kan er eigenlijk niet zo veel aan doen 

 Prematuriteit  

 Belangrijke oorzaak 

 Oorzaken 

 Soms natuurlijk geboren  

 Soms noodzakelijk voor overleving omdat ze intra-uterien sowieso zouden sterven 

bv. ernstige hypertensie 

 Bij ons soms zelfs gewild te vroeg geboren 

 Infecties 

 

Definities 

 Zwangerschapshypertensie = hypertensie die optreedt tijdens zws of eerste dag postpartum 

o Hypertensie zelf w tijdens zws gedefinieerd als  

 Bloeddrukken > 140/90 mmHg 

 Minstens 2x vastgesteld (eliminatie stressfactor) met 4 – 6 uren tussenpauze 

o Voorkomen 

 Kan tussenstap zijn naar pre-eclampsie 

 Soms aparte entiteit van transiënte hypertensie → betere prognose 

 Hypertensie kan ook extreme fysiologische reactie zijn! 

o Opmerking: voor internist is 140/90 mmHg niet zo hoog maar normaal daalt BD op begin 

zws (tot zelfs 80/50 mmHg)  

 Daling door  

 Daling vasculaire weerstand 

 Parallelschakeling uteriene circulatie 

 Daling viscositeit door fysiologische anemie 

 Dus BD daalt ondanks feit dat bloedvolume en hartdebiet toeneemt 

 Naar einde vd zws: BD gaat terug lichtjes stijgen 

 Pre-eclampsie = zwshypertensie met proteïnurie  

o Klassiek ook oedemen  

 Maar dat is niet obligaat meer  

 Zeker perifeer oedeem is bovendien kenmerk dat bij vele normale zws’en voorkomt 

o Bij pre-eclampsie: dikwijls niet geweten wat er aan oorsprong ligt 

o Significante proteïnurie: > 300 mg proteïnes op 24-uren-urinestaal 

 Komt overeen met + tot ++ op urinestix → w meestal in routine gebruikt om dan 

geconfirmeerd te w op 24-urenstaal 

 Bij positieve urinestix zal men behalve aan pre-eclampsie ook denken aan  

 Urinaire infectie 

 Voorafbestaande nierziekten 

 Orthostatische proteïnurie 

 Contaminatie met  

 Vaginaal secreet  

 Vruchtwater 

o In afwezigheid proteïnurie: bij zwshypertensie toch aan pre-eclampsie denken igv ook  

 Cerebrale symptomen bv. hoofdpijn en scotomen 

 Epigastrische pijn 

 Intra-uteriene groeivertraging 

 Trombocytopenie  

 Gestoorde levertesten 

o Criteria voor ernstige pre-eclampsie  

 Bloeddruk > 160/110 mmHg 
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 Proteïnurie > 5 g/24u 

 Oligurie (< 400 mL/24u) 

 Cerebrale, visuele stoornissen 

 Epigastrische pijn, nausea, braken 

 Pulmonair oedeem 

 Gestoorde levertesten 

 Trombocytopenie 

 Intra-uteriene groeirestrictie  

 Oligohydramnion 

 Als pre-eclampsie gepaard gaat met convulsies: eclampsie 

 Chronische hypertensie = hypertensie die  

o Al bestond vóór zwangerschap 

o Die 6 weken postpartaal nog persisteert  

o Of waarvan diagnose gesteld w in eerste helft vd zws 

 Chronische hypertensie met gesuperponeerde pre-eclampsie  

o Dus ptn die van nature HT hadden → dan daarbovenop specifieke zws-HT: pre-eclampsie 

o W gediagnosticeerd door  

 Ontwikkeling van proteïnurie  

 Igv voorafbestaande proteïnurie: door  

 Exacerbatie vd hypertensie 

 Ontwikkeling van trombocytopenie of van leverdysfunctie 

o Hierbij komt zeer veel foetale pathologie voor! 

 

Pre-eclampsie 

 

Etiologie-pathogenese 

 Etiologie en juiste pathogenese pre-eclampsie: nog grotendeels enigmateus en onderwerp van 

talrijke hypotheses en onderzoeksprojecten 

 Lesnotities: steeds uiteindelijk onevenwicht tss vraag en aanbod 

o Stomme foetus: foetus is er maar kan niet zeggen tegen moeder dat hij er is → moeder 

weet niet dat ze zich moet aanpassen 

 Is vooral als HLA-genen zo gelijk zijn tss moeder en foetus: moeder herkent baby niet 

→ lichaam heeft niet door dat er iets is om te beschermen 

 Gaat niet cardiovasculair adapteren  

 Gaat embryo niet actief beschermen (ook niet immunologisch) 

 Hoe verschillender we zijn qua HLA-genen: des te minder risico op miskraam en des te 

kleiner risico op probleem van zwangerschap 

o Dove moeder: foetus laat wel weten dat hij er is maar moeder hoort dit niet: kan zich niet 

aanpassen  

 Is eerder groep van voorafbestaande medische / genetische aandoeningen 

 Moeder is niet in staat om zich optimaal aan te passen: kan zich inadequaat CV 

voorbereiden op zws  

 Embryo schreeuwt dat het er is maar door onderliggende pathologie: moeder kan CV 

veranderingen niet realiseren op zo’n korte termijn 

 Onderliggende pathologie bv. chronische HT, nierlijden, trombofilie, 

systeemziekten, … 

 Dus hoort het eigenlijk vaak wel maar kan onvoldoende doen 

o Stom embryo in dove moeder → meest ernstige vormen van zwshypertensie waarin we zelfs 

met beste zorgen er niet in slagen om zws tot goed einde te brengen 

 = gesuperponeerde pre-eclampsie op onderliggende pathologie 

 Bekende risicofactoren voor ontwikkelen van pre-eclampsie  

o Nullipariteit (prima gravida) 

 “De eerste keer aanpassen is niet zo goed gelukt” 

o Heel jonge of heel oude moeders 

 Heel jong = ook hogere kans dat het 1e zws is 
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 Heel oud = hoger risico op andere aandoeningen 

o Familiale voorgeschiedenis van pre-eclampsie 

 Als moeder of zussen zws-hypertensie: risico stijgt  

 Pre-eclampsie: niet erfelijk op zich maar mogelijk aantal aandoeningen complex-erfelijk 

→ daardoor wss meer kans (bv. obesitas, …) 

o Obesitas 

o Meerlingzwangerschap 

 Want om direct voor 2 kinderen te kunnen zorgen: extra nodig 

 Sommige mensen kunnen voldoende aanpassen voor 1 kind maar onvoldoende voor 

meerdere kinderen 

o Pre-eclampsie in vorige zwangerschap 

o Intra-uteriene groeirestrictie, vruchtsterfte of placentaloslating in vorige zwangerschap 

o Voorafbestaande medische/genetische aandoening zoals 

 Chronische hypertensie 

 Nierziekte  

 Type I diabetes mellitus 

 Trombofilie zoals 

 Dragerschap vh lupus anticoagulans 

 Proteïne S-, proteïne C-deficiëntie 

 Antitrombine-deficiëntie 

 APC-resistentie 

 Systeemziekten 

o Molaire zwangerschap 

o Ernstige resus-alloimmunisatie (mirror syndrome) 

 Idealiter moeten risicofactoren binnen pathogenetische model passen en kan men bij opvolging 

van zws er preventief rekening mee houden 

 Studie vd etiologie vd pre-eclampsie → hoofdthema’s bv. genetische predispositie, 

immunologische disregulatie, abnormale trofoblastinvasie, stollingsstoornissen, endotheliale 

dysfunctie, voedingsdeficiënties en -excessen 

o Abnormale trofoblastinvasie 

 Tijdens zws vinden op korte tijd indrukwekkende fysiologische aanpassingen plaats in 

CV systeem in algemeen en specifiek in uteroplacentaire vascularisatie  

 Probleem pre-eclampsie (zws-hypertensie en proteinurie): al in 1e trimester: er is 

slechte placenta → kan na tijd niet zoveel meer geven aan foetus als foetus vraagt 

 Hypertensieve aandoeningen vd zws w gezien als gevolg van maladaptatie: 

onvermogen om fysiologische aanpassingen in voldoende mate te realiseren 

 Kan omdat  

 Signaal dat hiervoor vd zws moet uitgaan onvoldoende  

 Moeder owv onderliggende ziekten onvoldoende receptief voor dit signaal is  

 Combinatie van beide 

 “fysiologische” veranderingen (spiraalvormige arteries in placentaire bed w omgevormd 

tot brede, amusculaire uteroplacentaire vaten): blijven beperkt tot deciduaal deel 

 DUS myometriaal deel ontsnapt aan dit proces → blijft nauw en reactief  

 Ook globaal: kleiner aantal spiraalvormige arteries ondergaan deze veranderingen  

 Invasie vh interstitieel trofoblast speelt belangrijke rol bij inductie vd veranderingen 

 Gebeurt in golven 

 1e golf rond 12 w: veranderingen thv deciduaal deel vd spiraalvormige arteries 

 2e golf rond 14 – 16 w: myometriaal deel vd spiraalvormige arteries  

 Bij pre-eclampsie: tweede golf wsl deficiënt  

 Resultaat: door inadequate fysiologische veranderingen thv aanvoerende arteries 

in placentaire bed is er kortsluiting in vasculaire adaptatiemechanisme  

 Adaptatiemechanisme moet nl aan toenemende bevloeiingsnood vd foeto-

placentaire eenheid tegemoet komen 

 Maladaptatie leidt tot relatieve anoxemie in uteroplacentaire circulatie → 

initiatie secundaire pathogenetische mechanismen 
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 Maar afwezigheid fysiologische veranderingen thv placentaire bed niet enkel bij 

pre-eclampsie en zijn voorstadia maar ook bij  

 Bepaalde gevallen van intra-uteriene groeirestrictie  

 Laattijdige miskramen 

o Haemostatische veranderingen 

 Door relatieve anoxemie ontstaan vrije radicalen en lipidenperoxiden  

 Beperken antioxiderende activiteit vh serum  

 Kunnen aanleiding geven tot endotheeldysfunctie 

 Kan w geobjectiveerd door stijging van bv. bepaalde adhesieve proteïnes zoals 

fibronectine 

 Maar endotheel = heel belangrijk 

 Zet normaal stoffen vrij die zorgen voor vasodilatatie 

 Door endotheeldysfunctie 

 Lage weerstand in parallelcirculatie (uteriene circulatie) w opgeheven  

 Activatie bloedplaatjes → kunnen klonteren  

 Zetten bovendien zelf ook nog vasoconstrictieve stoffen vrij 

 Labo  

 Toename vh gemiddelde bloedplaatjesvolume 

 Verhoogde plasmaconcentraties van bloedplaatjesproducten zoals 

PF4 of β-tromboglobuline 

 Uiteindelijk trombopenie 

 Endotheeldysfunctie en bloedplaatjesactivatie → (fruste) intravasculaire coagulatie  

 Daling van sommige stollingsinhibitoren (proteïne C, antitrombine)  

 Stijging van trombine-antitrombinecomplexen 

o Verhoogde vasculaire reactiviteit 

 Balans tss vasoconstrictieve en -dilaterende stoffen verschuift in nadeel vd 

vasodilaterende stoffen 

 Door  

 Endotheeldysfunctie: minder vorming beschermende substanties 

 Bloedplaatjesactivatie: meer vorming constrictoren 

 Zo ziet men  

 Daling prostacycline (PGI2) = vasodilatator, bloedplaatjesanti-aggregator, 

cytoprotector en reninesecretagoog  

 W vnl gevormd door endotheliale cellen 

 Toename tromboxaan A2 (TXA2) = vasoconstrictor en bloedplaatjesaggregator  

 Vnl gevormd door bloedplaatjes 

 Dezelfde trend stelt men vast bij verhouding tss  

 Endothelium-derived relating factor (EDRF) = NO: krachtige vasodilatator  

 Endotheline = krachtige vasoconstrictor  

 Verschuivingen kunnen uitgebuit w om preventieve markers vd aandoening te 

ontwikkelen  

 Ook cytokines (bv. TNF-α): actueel actief onderzoeksdomein 

 Hebben inflammatoire, immunoregulatorische en vasculoactieve potenties 

 Mogelijk pathogenetische, diagnostische en therapeutische perspectieven 

o Verhoogde perifere weerstand 

 Fundamenteel kenmerk van pre-eclampsie dat hypertensie voorafgaat 

 Kan verklaard w door  

 Afwezigheid van fysiologische veranderingen en morfologische letsels (“acute 

atherose”) thv uteroplacentaire vaten  

 Vasculaire hyperreactiviteit 

 Toegenomen bloedviscositeit door haemoconcentratie tgv inadequate plasmavolume-

expansie → rheologisch zeer belangrijke rol 

o Genetische factoren 

 Zeker familiaal voorkomen van pre-eclampsie suggereert belang van genetische 

factoren 
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 Als moeder of zus pre-eclampsie doormaakten: stijging kans  

 Bv. zus: risico x 3 (4,5 naar 13,8%) 

 Rol geopperd (maar telkens met inconsistente bevindingen) voor  

 Variant van angiotensinogeen (T235) 

 Factor V Leiden mutatie 

 Methyltetrahydrofolaat reductase 

 Protrombinegen 

 Anticardiolipines 

 Proteïne S en proteïne C 

 Intermediaire niveau vd pathogenese kan men verstaan als (gecompenseerde) micro-

angiopathie met fruste stollingsactivatie 

o Leidt tot gecompromitteerde uteroplacentaire en renale bevloeiing → foetale gevolgen 

o Klassieke aantasting vd nierfunctie uit zich in  

 Gestegen urinezuur  

 Proteïnurie 

o Als lever bij proces betrokken raakt 

 Gestoorde levertesten  

 Evt HELLP-syndroom = Hemolysis, Elevated Liverproteins, Low Platelets 

o Als met hypertensieve encephalopathie ook cerebrale functie w getroffen: hoofdpijn, 

visusstoornissen, hyperreflexie kunnen prodomen zijn van eclamptische aanval 

 

Diagnose 

 Klinische diagnose van pre-eclampsie: enkel hypertensie en proteïnurie uit klassieke triade 

o Want oedemen tijdens zws te frequent voor nut in diagnose 

 Zwshypertensie is gevolg van verhoogde perifere weerstand 

o Ook rheologische fenomenen belangrijk  

o Tijdens zws spreekt men van hypertensie bij 2x meten met tussenpauze van 6 u 

 Diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg 

 Proberen op 2 mmHg nauwkeurig te meten  

 Korotkoff V-toon bepaalt diastole 

 Om vena cava-syndroom te vermijden: meten in zittende houding of laterale tilt (niet in 

rugligging) 

 Uiteraard ook aan gewicht aangepaste manchette → positioneren op harthoogte 

 Betekenis van BD-stijging die diastolisch < 90 mmHg blijft en evt gepaard gaat met 

subjectieve tekens blijft onduidelijk 

 Wettigt zeker meer intensieve opvolging 

 Igv tekens van ernstige pre-eclampsie: bevestiging na 6u uiteraard niet nodig → 

onmiddellijk therapeutische maatregelen nodig 

 Tweede klinische hoofdkenmerk van pre-eclampsie: proteïnurie > 300 mg/24u 

o Komt overeen met +++ op aangepaste dipstick 

o Positieve dipstick w best bevestigd door  

 Kookproef  

 Proteïnebepaling op 24-urenstaal 

 

Predictie 

 Geen unieke volmaakte test om PE vroegtijdig op te sporen → predictie blijft gebaseerd op 

kunstige combinatie van anamnestische, klinische, biofysische en biochemische gegevens 

 Verhoogde vasculaire hyperreactiviteit  

o Angiotensine II-infusietest toont dit aan maar in dagdagelijkse praktijk ontoepasbaar 

 Normale zwangere vrouw: minder gevoelig voor vasoconstrictie dan normaal → als we 

BD meten en deze willen opdrijven 

 Bij man moeten we 8 ng/minuut angiotensine II geven 

 Voor zelfde effect bij zwangere vrouw: 2 – 3x meer toedienen! 

 Maar ptn die uiteindelijk pre-eclampsie gaan ontwikkelen: verliezen ongevoeligheid → 

beginnen op bepaald moment hypergevoelig te worden!! 
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 Je amg ze amper 1 nanogram angiotensine II geven → ontploffen al 

 Mag je neusspray gebruiken als zwangere vrouw als je verkouden bent? 

 Normale zws: gaat minder goed werken want ongevoelig ervoor 

 Zeker niet gebruiken bij ptn die pre-eclampsie hebben: gaan ontploffen!!! 

o Klinisch bruikbare afgeleiden ervan bv. “roll over-test”: weinig voorspellend 

o Hartritme = baroreflexmatig gemedieerd door vasculaire weerstand → kan bloeddruk 

helpen interpreteren 

 Er bestaan stoffen die door weerspiegelen van endotheliale dysfunctie (bv. fibronectine) of 

bloedplaatjesactivatie (bv. tromboxaanmetabolieten) pathologie detecteren voor klinische 

symptomatologie  

o Bv. toename in plasma fibronectine concentratie 

o Gaat 3 – 4 weken voor op klinische diagnose van hypertensie maar weinig w buiten 

experimentele context gebruikt 

 Momenteel w angiogenetische factoren (VEGF, …) onderzocht → enige hoop in enkele 

preliminaire studies 

 Dopplerstudies kunnen notch aantonen in a. uterinae → wijzen op verhoogde weerstand in dat 

vaatgebied 

 

Labafwijkingen 

 Nierfunctie 

o Door spasmes en glomerulaire endotheliose: daling vd glomerulaire filtratie 

 Stijging vh urinezuur: relatief typisch voor nieraantasting bij PE → bij meestal nog 

normale verhouding creatinurie tot creatinemie 

o Proteïnurie is sleutelelement in diagnose 

 Leverfunctie 

o Aangetast in 10% vd ernstige PE 

o Meestal stijging van transaminases, zelden van bilirubine 

o Gestoorde levertesten maken deel uit vh HELLP-syndroom 

 Hematologische afwijkingen 

o Hemoglobinegehalte heeft eerder neiging tot stijgen  

 In praktijk 

 Vasoconstrictie  

 Inadequate plasmavolume-expansie 

 Legt uit waarom pre-eclamptische pt ondanks behoorlijk hemoglobinegehalte 

 Perpartaal bloedverlies minder goed verdraagt  

 Gevoeliger is voor hypovolemische schock 

o Bloedplaatjes eerder neiging tot dalen → evt tot duidelijke trombocytopenie 

o (te) gevoelige indicatoren van intravasculaire coagulatie  

 Gestegen fibrinopeptide A 

 D-dimeren 

 Trombine-antitrombine-complexen  

o Bij placentaloslating: fibrinogeen daalt tot niet-zwangere waarden 

 

Preventie 

 Bottomline dit hele stuk: preventie is onmogelijk 

 Calciumsupplementatie 

o Er bestaat associatie tss calciuminname en preventie PE 

o Geselecteerde groep met hoog risico: gunstig effect op prevalentie van PE door 

supplementatie met calcium (1 – 2 g pd) 

 In landen met adequate calciuminname: effect niet duidelijk 

 Europa, VS, …: geen nut 

 Maar in landen waar te weinig calciumopname: kan wel helpen 

 In 2014: nieuwe studie geweest met conclusie dat lage dosis calcium risico op PE 

verminderde → RCT’s nodig! 

 Magnesiumsupplementatie 
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o Er w verband geopperd tss magnesiumdeficiëntie en hypertensie 

o Geen overtuigend bewijs vh gunstige effect van magnesiumsupplementatie 

 Zinksupplementatie 

o Zinkdeficiëntie w gecorreleerd met slechte zwangerschapsuitkomst 

o Ook hier geen overtuigende bewijzen voor nut van supplementatie 

 Aspirine 

o Als cyclo-oxygenase-inhibitor: aspirine kan in gepaste dosis balans tss PGI2 en TXA2 gunstig 

beïnvloeden 

 Met dosis spelen → tromboxanen selectief meer beïnvloeden dan prostaglandines 

o Grote studies toonden geen protectief effect in laagrisicogroep maar mss wel bij 

hoogrisicogroep 

 Omega-3-vetzuren (oa EPA) 

o Potentieel interessant in preventieve verloskunde 

 Naar analogie met hun gunstige cardiale effecten 

 Door plaats van arachidonzuur als bouwsteen vd prostaglandines in te nemen: 

verandering van PGI2/TXA2 in PGI3/TXA3-balans 

 Itt PGI3: TXA3 biologisch niet actief → gunstige verschuiving vh evenwicht  

o Over mogelijk positieve effecten van supplementatie in obstetrie: nog geen positief 

gerandomiseerd onderzoek 

o Oppassen voor kwik 

o Combineren? 

 Met aspirine: geen nut 

 Je vervangt arachidonzuur als bouwsteen vd prostaglandines door EPA → zou zorgen 

voor meer PGI3 en TXA3 

 Maar als je dan nog eens aspirine geeft: blokkeert cyclo-oxygenase → PGI3 en TXA3 

kunnen toch niet gevormd w 

 Evt als je wil combineren: kan met anti-oxidans (bv. vit C) 

 Opmerking: mensen die veel look eten leven precies langer 

o In look zit natuurlijke tromboxane-synthetase inhibitor! 

 Vitamine E en Vitamine C 

o Anti-oxiderende eigenschappen → passen binnen preventieve denken (~pathogenese PE) 

o In klein onderzoek: positief effect gezien → w best bevestigd op grotere schaal 

 

Verwikkelingen 

 Belangrijke foetale verwikkelingen 

o Intra-uteriene groeirestrictie 

 In verlengde hiervan: foetale hypoxie en vruchtdood 

 Risico neemt toe bij bestaan van proteïnurie 

o Placentaloslating die vaak gepaard gaat met diffuse intravasculaire coagulatie (acute 

complicatie) 

 Gevreesde en te voorkomen maternale gevolgen  

o HELLP-syndroom (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) 

 Is ernstige variant van pre-eclampsie waarbij ook lever betrokken is 

 Hemolyse w gediagnosticeerd door aantonen van  

 Schistocyten  

 Gestegen plasmabilirubine (> 1 – 2 mg%)  

 Gestegen lactaatdehydrogenase (> 600 IU/L) 

 Gestoorde levertesten uiten zich door verhoogde plasmaconcentraties van  

 Transaminasen (SGOT = 72 IU/L)  

 Lactaatdehydrogenase (> 600 IU/L) 

 Trombocytopenie w hier gedefinieerd als < 100.000 bloedplaatjes/µL 

 Pijn kan hevig zijn → DD denken aan  

 Appendicitis 

 Cholecystitis 

 Niercrisis 
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 Gastro-intestinaal ulcus 

 Pancreatitis 

 Trombotische trombocytopenische purpura 

 Antifosfolipidensyndroom 

 Hemolytisch uremisch syndroom 

 Pyelonefritis 

 Verwikkelingen van diabetes mellitus 

 Lupus erythematodes disseminatus 

 Hepatitis 

 Malaria 

 … 

o Eclampsie 

o Nierfalen 

o Cerebrovasculair accident  

o Hartfalen  

 Risico’s verbonden aan  

o Operatieve verlossing  

o Al dan niet iatrogene prematuriteit 

 

Behandeling 

 PE is belangrijke en specifieke zwangerschapsverwikkeling met potentieel ernstige maar ook 

voorkombare maternale en foetale verwikkelingen 

o Heel veel kan w bereikt door speciale aandacht voor aandoening tijdens goede, consequente 

prenatale zorg 

o Belangrijke rol: (liberale) en tijdige selectie en ter harte nemen hoogrisicogroepen 

 Grondige anamnese van voorgeschiedenis en subjectieve symptomen  

 Nauwkeurige opvolging van 

 Evolutie vd maternale BD en pols 

 Foetale groei en welzijn  

 Labo: evolutie inschatten door 

 Stijging vh hemoglobinegehalte 

 Daling vd bloedplaatjes 

 Toenemend urinezuur  

 Ontstaan van proteïnurie 

o Essentieel: milde vorm onderscheiden van ernstige pre-eclampsie  

 Ernstige vorm: onmiddellijke behandeling nodig vanuit moederlijke overwegingen 

 Pre-eclampsie is progressieve aandoening → enkel verlossing is definitieve behandeling 

o Daarom continu vraag stellen of bespoediging vh geboorteproces aan orde is of dat toestand 

vd foetus intra-uterien beter is dan extra-uterien 

o Elementen die bij deze vragen richting geven 

 Nog beschikbare foetale reserve 

 Risico dat moeder loopt 

 Foetale maturiteit 

 Toestand vd baarmoederhals  

o In regel laat men zwangerschap niet postterm gaan 

 Bij ernstige pre-eclampsie  

o Maternale toestand stabiliseren 

 Bloeddruk binnen veilige grenzen  

 Optreden van convulsies vermijden 

o Na evt nog foetale longvoorbereiding: verlossing in goed omringde context overwegen 

 Tertiair centrum aangewezen: mogelijk intensieve maternale en vaak ook foetale 

verzorging voorzien 

 Mildere vormen: tijdje intensief ambulant of semi-ambulant opvolgen ifv maternale en foetale 

toestand  

o Bij significante proteïnurie: hospitalisatie aangewezen 
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o Profylactische anticonvulsieve therapie blijft controversieel  

 Meestal pas opgestart bij maternale cerebrale symptomen en hyperreflexie 

 Anticonvulsivum: magnesiumsulfaat = 1e-keuzepreparaat 

o Klassieke behandelingsschema  

 Oplaaddosis 4 – 6 g over 15 minuten  

 Gevolgd door continu infuus aan 1 – 2 g per uur 

o Therapeutische magnesiumspiegel situeert zich tss 4,8 tot 9,6 mg per 100 mL 

o Klinisch kan men toxische concentraties onderkennen door  

 Wegvallen vd patellareflex 

 Ontstaan van  

 Diplopie 

 Somnolentie 

 Ademhalingsproblemen  

 Uiteindelijk hartstilstand 

o Antidotum bij toxiciteit: calciumgluconaat 10 mg 

 Antihypertensieve behandeling  

o Doel: bloeddruk binnen veilige grenzen brengen zonder deze te willen normaliseren owv 

mogelijk foetale weerslag  

o Te mijden GM 

 Diuretica en zuivere β-blokkers: invloed op plasmavolume en hartdebiet  

 Angiotensine-antagonisten 

 Teratogene effecten  

 Interferentie met lokale bloedbevloeiingregulerende renine-angiotensinesystemen 

o Meest bestudeerde middelen in zws 

 Labetalol (Trandate®) = gecombineerde α- en niet-cardioselectieve β-blokker met ook 

vasodilaterende werking 

 Veel ervaring mee bij behandeling zowel zws-HT en PE als chronische HT 

 Beschikbaar in orale en intraveneuze vorm 

 Oraal labetolol: gestart als 2 – 3x 100 mg pd → kan met tussenpozen van minstens 

48u opgevoerd w tot 600-800 mg/dag 

 IV labetalol w getitreerd aan 20 – 40 mg (maximum 160 mg) per uur 

 Weinig nevenwerkingen en toxiciteit 

 Nifedipine (Adalat®): calciumkanaalblokker met vasodilaterende werking 

 Inmiddels ook grote ervaring 

 Niet-acute situaties  

 Gewone dosis: tss 30 – 80 mg pd 

 Slow-release vormen aangeraden → plotse bloeddrukfluctuaties en 

nevenwerkingen (vnl hoofdpijn en flushing) vermijden 

 Adalat® Oros (nifedipine 30 mg) 1 of 2 tabletten per 24 uur 

 Adalat® Retard (nifedipine 20 mg) 1 (of zelden 2) tabletten om 12 uur 

 Voor acute hypertensie: gewone, snelwerkende (binnen 15 minuten) vorm  

 Pt kan best tabletten inslikken met beetje water 

 Dosissen bij acute hypertensie  

 10 – 20 mg om 30 minuten tot 8 uren 

 Met maximum van 160 mg per dag 

 Nifedipine  

 Eerstekeusproduct in sommige centra 

 Maar meestal als 2e-lijns-antihypertensivum gebruikt: als labetalol PO of IV 

onvoldoende werkzaam is 

 Dihydralazine  

 Was klassiek gebruikte antihypertensivum in PE 

 Directe dilaterende invloed op vnl arteriolaire vaatwand 

 Nu minder beschikbaar want uitgelokte reflextachycardie  

 Doet deel vh antihypertensief effect teniet 

 Maar was gunstig voor uteroplacentaire en renale perfusie 
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 Schema 

 5 – 10 mg in shot 

 Gevolgd door getitreerd infuus van 25 mg in 250 mL sorbitol → max 300 mg pd 

 Meta-analyse toont méér maternale morbiditeit met hydralazine dan met andere 

antihypertensiva zoals labetalol of nifedipine 

 Mede gezien mogelijke onbeschikbaarheid vh product in toekomst: hydralazine w 

best vervangen door andere antihypertensiva 

 Methyldopa (Aldomet®) = centraal werkend antihypertensivum 

 Ervaring in zws langste  

 Talrijke studies → methyldopa veilig voor moeder en foetus 

 Middel w goed verdragen 

 Dosis 

 W gestart aan 2 – 3x 250 mg pd 

 Kan opgedreven worden na tussenpoos van min van 48 uur naar 3x 500 mg → 

daarna evt maximum 3x 1 g pd 

 Minder goede keuze bij zwshypertensie en zeker bij PE want  

 Er bestaat géén IV vorm  

 Middel bereikt progressief zijn optimale werkzaamheid  

 Bij chronische hypertensie in zws: kan evt goede keus zijn 

 Ketanserine (Sufrexal®) = serotonineantagonist thv S2-receptoren (anti-

bloedplaatjesaggregatie) met ook enige α-lytische werking 

 Opmerking: serotonine 

 S2-receptoren 

 Locatie receptoren 

 Bloedplaatjes 

 Vasculaire gladde spier 

 Bronchiale gladde spier 

 Effecten 

 Bloedplaatjesaggregatie 

 Gladde spier contractie 

 S1-receptoren: endotheel → gladde spier relaxatie 

 Gemetaboliseerd door monoamine oxidase thv 

 Long 

 Syncitiotrofoblast 

 Geabsorbeerd door bloedplaatjes 

 Voordeel: preferentiële werking thv abnormale bloedvaten 

 Als dit niet was: bloed weggeleid vd uterus naar reeds goede delen (dus nog 

slechter thv uterus) 

 Ook groeiende ervaring: vnl in Lage Landen en Zuid-Afrika 

 Owv commerciële redenen: moeilijker te verkrijgen 

 Middel bestaat alleen in orale vorm in België 

 Nog meer dan methyldopa: antihypertensief effect geleidelijk en progressief 

(atypisch en niet heel krachtig antihypertensivum) 

 In Amsterdam wel nog 1e keus 

 Vanuit pathogenetisch standpunt interessant om te gebruiken bij PE  

 Dosering: 5 – 30 mg in shot → gevolgd door getitreerd infuus aan 2 – 6 mg per uur 

met maximum van 150 mg pd 

 Vochttherapie 

o Voorzichtig zijn met vochttherapie owv risico op longoedeem door  

 Vasoconstrictie  

 Vasculaire permeabiliteitsstoornissen 

o Beperken tot ong 100 – 125 mL/uur → diurese proberen bekomen van ong 30 mL/u 

 Epidurale analgesie  

o Kan voordelen bieden bij behandeling vd hypertensie  

o Maar vergt expertise 
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 Vochtoplading dient gebalanceerd te gebeuren  

 Rekening houden met eventuele stollingsproblemen 

o Blijft te verkiezen boven algemene narcose waar men bij intubatie reflexhypertensie kan 

uitlokken 

 Verlossing  

o Kan via natuurlijke wegen igv geen algemene verloskundige contra-indicaties bestaan 

o Evt best cervicale uitrijping vooraf aan inductie  

o Arbeid is natuurlijke stresstest → laat toe om foetale reserves in te schatten 

 Postpartaal bloedverlies 

o Kan meer uitgesproken zijn tgv myorelaxerend effect van evt toegediend magnesiumsulfaat 

o Door gecontraheerde bloedvolume verdraagt pre-eclamptische vrouw ook minder goed 

bloedverlies → sneller ontstaan v hypovolemische schok 

 Eerste dagen na verlossing: intensieve opvolging blijft nodig  

o HELLP-crisissen nog mogelijk 

o Convulsies nog mogelijk → voorkomen: belangrijk om anticonvulsieve profylaxis 24 uren 

aan te houden 

 

Eclampsie 

 Eclampsie = zwangerschapsstuipen: is eindpunt van PE (ernstige verwikkeling van PE!) 

 Prodromen  

o Hoofdpijn 

o Scotomen 

o Epigastrische pijn  

o Bij klinisch onderzoek: hyperreflexie 

 Aanval: tonisch-clonische convulsies gevolgd door coma 

o Meestal op evidente maar soms fruste pre-eclamptische achtergrond 

o Aanval kan beperkt blijven tot 1 insult maar kan ook repetitief zijn 

o Wanneer? 

 75%: ante- of perpartaal 

 25% postpartaal 

 Pathogenese: rol van 

o Cerebraal oedeem 

o Ischemie 

o Bloeding  

o Vaatspasmen 

 Urgentie!! → behandeling 

o NIET initiële convulsie trachten te stoppen (= tijdverlies) 

 Wel op voorhand proberen dit eindpunt te voorkomen! 

o Tijdens en na aanval 

 Pt beschermen tegen trauma’s! 

 Zorgen voor adequate oxygenatie  

 Minimaliseren risico op aspiratie 

o MgSO4 → nieuwe convulsies voorkomen  

o Correctie maternale acidose 

o Vermijden polyfarmacotherapie 

 

Chronische hypertensie tijdens zwangerschap  

 Maternale en foetale risico’s van chronische hypertensie in zws 

o Houden vnl verband met hieraan verbonden hoger risico op  

 Gesuperponeerde pre-eclampsie: 4,7 – 52% 

 Placentaloslating: 0,45 – 10% 

o Minst goede foetale uitkomsten: bij  

 Gecompliceerde chronische hypertensie 

 Gesuperponeerde pre-eclampsie  

o Ernstige hypertensie moet men behandelen om maternale verwikkelingen te voorkomen 
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 Profylactische antihypertensieve therapie bij chronische hypertensie: weinig efficiënt om 

foetale uitkomst te verbeteren 

o Behalve mss met ketanserine maar hierbij is beïnvloeden vd fysiologie vd bloedplaatjes mss 

wel belangrijker dan antihypertensief effect 

 Vrouwen met chronische hypertensie die zwanger wensen te worden bieden zich best aan voor 

preconceptioneel consult (zoals trouwens in feite elke vrouw) 

o Als medicatie noodzakelijk: geen gebruik van (of dus vervangen van) ACE-inhibitoren of 

zuivere β-blockers  

o Evt cardiale, renale en vasculaire weerslag vd chronische hypertensie evalueren  

o Uitsluiten van bestaan van  

 Diabetes mellitus  

 Schildklierlijden  

o Indien aangewezen: systeempathologie of feochromocytoom uitsluiten 

 Onderzoeken 

o Labonderzoek  

 Urineanalyse 

 Nierfunctie 

 Cofo 

 Ionogram 

 Ureum, creatinine, urinezuur  

 OGTT  

o Technische onderzoeken  

 ECG  

 Oogfundus onderzoeken 

 Ptn verdienen intensieve klinische en biochemische opvolging  

o Moet doorlopen tot minstens 24 – 48 uren in postpartum: dan is risico hoogst voor  

 Hypertensieve encephalopathie 

 Longoedeem  

 Nierfalen 

o Hoogrisicogroep = meer dan normale medische aandacht nodig → wanneer? 

 Leeftijd > 40 jaar 

 Hypertensie die al > 15 jaar duurt 

 Bloeddrukken > 160/110 mmHg 

 Diabetes mellitus klasse B tot F 

 Nierziekten 

 Cardiomyopathie en coarctatio aortae 

 Systeemaandoeningen  

 Trombofilie  

 Antihypertensiva tijdens zws 

o Hypertensie is frequent voorkomend probleem tijdens zwangerschap 

 Aandeel vrouwen met chronische HT vergroot door  

 Verouderen vd zwangere populatie 

 Migraties  

o Behandelen van hoge bloeddruk tijdens zws  

 Doel is moeder vrijwaren van verwikkelingen 

 Dus doel niet in eerste plaats bevorderen foetale welzijn 

 Niet bedoeling om bloeddruk te normaliseren maar wel binnen veilige grenzen brengen 

(diastolische bloeddruk <100 mmHg) 

 Welke antihypertensiva? 

 Best antihypertensiva vermijden die 

 Hartdebiet verlagen: β-blokkers 

 Bloedvolume verminderen: diuretica 

 Owv teratogene effecten en belemmeren vd regulatie van lokale (uteroplacentaire) 

circulaties: ACE-I en sartanen tijdens zws tegenaangewezen 

 Wel goed 
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 Methyldopa (ruime en geruststellende ervaring) 

 Labetalol  

 Calciumantagonisten  

o Antihypertensiva postpartum 

 Als hypertensie zich in postpartum niet spontaan oplost: breder spectrum v producten 

 Bij preterm geboren baby’s die borstvoeding krijgen: wel opletten met  

 β-blokkers: interferentie met cardiovasculaire adaptatie 

 ACE-inhibitoren en sartanen: risico op ernstige neonatale hypotensie 

 Maar mag wel overwogen w bij borstvoeding van mature neonaten: captopril, 

enalapril en quinapril  

 Diuretica zijn weinig efficiënte lactatie-inhibitoren → kunnen w gebruikt 

 

Hypertensie en zwangerschap: counseling 

 Na doormaken van ernstige PE: bij volgende zws ong 25% kans op recidief 

 Als PE verwikkeld werd met abruptio: loslating herhalingskans van 5 – 20% 

 Na ernstige vroegtijdige PE: vaak vondst van onderliggend  

o Nierlijden  

o Trombofilie 

 Na doormaken van ernstige PE 

o Géén hoger risico op ontwikkelen van diabetes mellitus (1,3%) 

o Wel hoger risico op chronische hypertensie (14,8% na 2 jaar, 51% na 10 jaar) 

 

Diabetes en zwangerschap 

zie samenvatting gynaecologie 

 

Zwangerschap en stollingsproblemen 

 Haemostase is afhankelijk van  

o Gezonde bloedvaten 

o Adequate bloedplaatjesaggregatie als respons op vaatbeschadiging  

o Aanwezigheid normale hoeveelheid stollingsfactoren 

 In normale omstandigheden bestaat evenwicht tss  

 Coagulantia  

 Natuurlijke anticoagulantia: antitrombine III, proteïne C en S  

 Fibrinolytische systeem 

 Zws: toegenomen stollingsreserve = logische anticipatie vh bloedingsrisico bij partus 

 Stollingsstoornis tijdens zws kan optreden bij massief verbruik van fibrinogeen en andere 

stollingsfactoren 

o Meestal tgv vorming grote klonters of tgv diffuse intravasculaire coagulatie (dan meestal 

ook gepaard gaat met excessieve fibrinolyse door activatie plasminogeenactivators) 

 Ernstige stollingsproblemen kan men in de obstetrische praktijk zien bij  

o Retroplacentair hematoom = “concealed” placentaloslating 

 Igv ernstig genoeg om intra-uteriene vruchtsterfte te veroorzaken: in 40% ontstaat 

diffuse intravasculaire coagulatie  

 Behandeling  

 Herstellen vd euvolemie door toediening vers (bevroren) plasma en RBC 

 Behouden van “normale” tensie  

 Bespoedigen vd verlossing 

o Vruchtwaterembool  

 Vaak fataal (50 – 60%) maar gelukkig zeldzaam (1/8.000 – 1/80.000) 

 Vaak postmortem diagnose: vernix en squameuze cellen in longvaten 

 Kan optreden bij  

 Ruptuur vd vliezen 

 Keizersnede  

 Externe versie 

 Vrijzetting tromboplastines vanuit longen → ontstaan v “anafylactoid syndroom vd zws” 
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 Gekenmerkt door  

 Ademhalingsmoeilijkheden 

 Cyanose 

 Cardiovasculaire collaps 

 Bloeding  

 Coma 

 Behandeling = supportief  

 Geoxygeneerde beademing  

 Herstel vh cardiovasculaire evenwicht 

o Retentie dode foetus  

 Door vrijzetting van tromboplastines vanuit degenererende weefsels kunnen 

stollingsstoornissen ontstaan 

 Uitzonderlijk binnen 1e mnd na afsterven: meestal treedt daarvoor spontane arbeid op 

 Niet altijd zo bij tweelingzwangerschap: als slechts één lid afsterft 

o Septische abortus 

 Stolling door 

 Vrijzetting factoren die stolling activeren (via zelfde mechanisme als hierboven) 

 Bovendien vaak nog verwikkeld door infectie: Schwartzmann-reactie 

 Diagnose berust op  

 Klinische gegevens  

 Labonderzoek → richtinggevend 

 Aantal bloedplaatjes 

 PTT 

 Protrombinetijd 

 Trombinetijd  

 Fibrinogeengehalte  

 Behandeling  

 Evacuatie vh restweefsel  

 Antibioticatherapie  

 Volume-expansie met vers (bevroren) plasma, RBC en bloedplaatjes 

 Waarden van enkele stollingsparameters bij diffuse intravasculaire stolling 

  Normaal Diffuse intravasculaire stolling 

Fibrinogeen 200 – 600 mg/dL < 200 mg/dL 

Bloedplaatjes 140.000 – 300.000 mm3 < 100.000 mm3 

Fibrineafbraakproducten < 10 mcg/mL gestegen 

D-dimeren 0 – 0,5 μg/mL > 0,5 μg/mL 

 

Preterme geboorte 

 

Inleiding: fysiologie vd gladde spier (herhaling) 

 Contractie ontstaat door vorming covalente brugjes tss actine- en myosinefilamenten in 

aanwezigheid van ATP 

o Vergt fosforylering vd lichte ketens van myosine oiv Myosin Light Chain Kinase (MLCK) 

 MCLK w geactiveerd bij stijging intracellulaire calcium in aanwezigheid calmoduline 

o Myometriale contractie w dus uiteindelijk uitgelokt door stijging vh calcium in cytosol 

 Calcium kan zowel vanuit endoplasmatisch reticulum komen als van extracellulair 

o Agonisten binden aan (gemeenschappelijke of erg verwante) receptor → geeft dit signaal 

via G-proteïne door → activatie fosfolipase C: splitst InsP3 en diacylglycerol af uit 

fosfatidylinositol-4,5-bifosfaat 

 Wateroplosbaar InsP3 bindt aan aan calciumkanaal op intracellulaire Ca-stapelplaats → 

calcium w vrijgezet 

 Ledigen vd intracellulaire calciumstapelplaats verhoogt permeabiliteit vd 

celmembraan → intracellulaire stapelplaatsen terug opgevuld 

 Diacylglycerol blijft in plasmamembraan  

 Activeert proteïnekinase C → fosforyleert aantal belangrijke intracellulaire proteïnen 
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 Lipasen kunnen uit diacylglycerol arachidonzuur doen ontstaan = voorloper van 

prostaglandines 

 Bepaalde agonisten (bv. oxytocine) openen ook spanningsafhankelijke calciumkanalen 

 β-adrenerge-agonisten binden op specifieke receptor → door G-proteïne doorgegeven aan 

adenylaatcyclase: zet ATP om naar cyclisch AMP 

o Cyclisch AMP activeert proteïnekinase: beïnvloedt door fosforylisatie van bepaalde proteïnes 

hun activiteit  

 Bv. fosforylisatie van MLCK → deactivering MLCK → minder bruggen tss actine en 

myosine 

 Fosforylisatie activeert calciumpomp in celmembraan en fosfolaban (proteïne 

geassocieerd met calciumpomp in ER) → calciumconcentratie daalt 

 Door fosforylisatie van fosfolipase C-gekoppelde G-proteïnes: vermindering agonist-

geïnduceerde InsP3-productie, calciumstijging en uiteindelijk contractie 

o Sommige β-adrenerge agonisten inhiberen via G-proteïne adenylaat cyclase (bradykinine, 

α-adrenerge agonisten) 

 

Definitie en risicofactoren 

 Preterme geboorte = geboorte vóór 37e zwangerschapsweek 

o Verwikkelt 5 – 10% vd zws’en  

o Belangrijke oorzaak van 

 Perinatale mortaliteit  

 In totaal bij ons: ong 6/1.000 kinderen sterven bij of rond bevalling 

 Perinatale morbiditeit: mogelijke ernstige foetale gevolgen van prematuriteit 

 Hyalijne membraanziekte 

 Hypothermie 

 Hypoglycemie 

 Necrotiserende enterocolitis 

 Geelzucht 

 Infectie  

 Retinopathie 

 Risicofactoren  

o Jonge maternale leeftijd 

o Lagere socio-economische status 

o Laag lichaamsgewicht 

o Tabagisme 

o Voorgeschiedenis van preterme arbeid of baarmoederhalsincontinentie 

 Baarmoederhalsincontinentie = baarmoederhals heeft onvoldoende weerstand om baby 

tegen te houden 

 Oorzaken 

 Kan te zwak zijn door collageenziekte 

 Veel frequenter: iatrogeen probleem 

 Curretages gehad: daarbij w baarmoederhals gedilateerd 

 HPV-virus infectie gehad: laaggraadige letsels thv epitheel → verworven zwakkere 

baarmoederhals 

 Druk in baarmoeder abnormaal hoog  

 Tweeling 

 Heel groot kind 

 Te veel vruchtwater 

 … 

 Als baarmoederspier al vroegtijdig geprikkeld w 

 Bv. infectie, loslating vd placenta met bloed tss vliezen  

 Afwijkingen in baarmoeder: aanwezigheid van septum of sub-septum 

 Kan voorkomen als onvolledige fusie vd Mullerse kanalen 

 Gevolg: minder goede expansie van baarmoeder → problemen! 

o Tijdens zws: geassocieerd met problematiek van preterme geboorte 
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 Infectie 

 Chorioamnionitis  

 W meestal veroorzaakt door opstijgende infectie met streptokokken, 

mycoplasmen of fusiforme bacillen 

 Infammatoire reactie thv placenta, membranen en decidua zet cytokines vrij (bv. 

interleukine 1b, interleukine 6, TNF-α) vrij → kunnen arbeid initiëren 

 Bacteriële vaginose (vaginale pH > 5,4): ook geassocieerd met preterme geboortes 

 Maar correctie hiervan leidt niet meteen tot verbetering 

 Aandacht voor goede parodontologische hygiëne! 

 Preterme ruptuur vd vliezen 

 Meervoudige zwangerschap 

 Belangrijke factor binnen deze problematiek 

 Vaak gevolg van vruchtbaarheidsbehandeling 

 Dus impact beïnvloedbaar door rigoureuze en voorzichtige politiek van ovariële 

stimulatie en embryoherplaatsing 

 Polyhydramnion 

 Intra-uteriene dood 

 Foetale malformaties  

 Uteriene afwijkingen tgv  

 Fusiestoornissen vd Mullerse kanalen  

 Al dan niet verworven baarmoederhalsincontinentie 

 Recurrente deciduale bloedingen 

o Belangrijk percentage (30%) vd preterme geboorten: iatrogeen → zowel owv maternale als 

foetale redenen kan arbeid w ingeleid 

 Maternale redenen bv. ernstige pre-eclampsie 

 Foetale redenen bv. groeirestrictie, foetaal lijden 

 

Diagnose 

 Diagnose van preterme arbeid is problematisch en niet zo eenvoudig 

o Stelt men deze te snel: risico op veel nutteloze interventies 

o Stelt men ze te laat: interventies w minder efficiënt 

 Klassieke criteria voor diagnose van preterme arbeid: voorkomen van pijnlijke contracties 

o Minstens om 10 minuten 

o Die aanleiding geven tot veranderingen vd baarmoederhals: in bijzonder tot  

 Verstrijking  

 Dilatatie 

o Als al baarmoederhalsontsluiting van > 2 cm: criteria voor contracties versoepelen 

o Dit alles uiteraard < 37e zwangerschapsweek 

o Moeilijkheid: differentiatie met in 2e zwshelft normaal voorkomende contracties van 

Braxton-Hicks 

 Moeilijkheid zeker bij angstige vrouwen en zorgverstrekkers  

 Grote meerderheid van vrouwen (66%) met diagnose van preterme arbeid zijn niet 

bevallen na 48u en 1/3 gaat over term 

 Fibronectinetest op vaginaal secreet  

o Lage specificiteit 

o Nut ligt vnl in hoge negatieve voorspellende waarde 

 Praktisch 100% vd vrouwen met klachten van preterme contracties en negatieve 

cervicovaginale fibronectinetest zijn binnen 14 d niet bevallen 

 Negatieve test kan klinisch gebruikt w om potentieel gevaarlijke en dure interventies te 

mijden 

 Echografisch meten vd baarmoederhalslengte kan nuttig zijn bij symptomatische vrouwen met 

onzekere diagnose 

o Preterme geboorte: algemeen onwaarschijnlijk bij cervixlengte > 30 mm 

o Bv. normale cervixlengte (A), verkorte cervixlengte < 25 mm (B)  
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 Combinatie positieve cervicovaginale fibronectinetest + baarmoederhalslengte van < 25 mm 

voorspelt risico op preterme geboorte 

o Zeker als al voorgeschiedenis van preterme geboorte bestaat 

o Waarde deze bijkomende testen blijft echter gering: omdat weinig therapeutische 

interventies in staat zijn om zwangerschapsuitkomst te verbeteren 

 

Preventie en behandeling 

 

Algemeen 

 Preventie van preterme geboorte  

o Goede prenatale risicostratificatie en verzorging 

 Evenwichtige voeding  

 Rookstopprogramma  

 Advies verstrekken rond algemene en pelvische rust: “naar lichaam leren luisteren” 

o Cerclage vd baarmoederhals kan bij vermoeden van cervixincompetentie w overwogen 

 Blijft (zoals veel vd preventieve maatregelen) controversieel 

o Empirisch toedienen van antibiotica 

 Blijft controversieel 

 Asymptomatische urinaire infectie en SOA’s moeten wel w behandeld 

 Igv reeds intra-uteriene infectie: krijg je met AB niet onder controle! 

o Supplementatie met progesterone kan risico op recidief verlagen bij ptn met hoog risico 

 Initiële opvang van patiënte met probleem van preterme contracties  

o Dossier 

 Synthetiseren vd medische en verloskundige voorgeschiedenis 

 Aanwezigheid, frequentie en sterkte vd uteriene contracties 

 Zwangerschapsduur  

o Indicatie voor ernst vd situatie 

 Abdominale pijnen die gepaard gaan met vaginaal bloedverlies  

 Vaststelling van afloop van vruchtwater  

o Klinisch onderzoek 

 Baarmoeder w onderzocht op hardheid, gevoeligheid  

 Bepaling grootte en ligging vd foetus 

 Digitaal vaginaal onderzoek 

 Bij vermoeden van preterme ruptuur vd vliezen (PPROM) tegenaangewezen!: owv 

verhogen vh risico op opstijgende infectie 

 Als PPROM en placenta previa zijn uitgesloten: graad van verstrijking en ontsluiting 

vd baarmoederhals nagaan 

o Technische onderzoeken 

 Foetale welzijn controleren → mbv cardiotocografie 

 Registreert tevens frequentie en duur vd contracties  

 Afname van vaginorectale en urinaire culturen  

 Fibronectinetest op vaginale secreet en echografische cervixlengtemeting (zie boven) 

o Denken aan 

 Specifieke infecties  
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 Addictie  

 Bepaling en opvolging inflammatoire parameters in bloed  

 Behandeling van preterme arbeid 

o Doel: baarmoedercontracties onderdrukken om (< 34 zws-weken) tijd te winnen voor  

 Longvoorbereiding  

 Evt transport naar tertiair centrum 

o Behandeling met steroïden  

 Verbetert neonatale longfunctie door architectonische en biochemische maturatie  

 Ong 50% vermindering risico op  

 Hyalijne membranen 

 Intraventriculaire bloeding 

 Necrotiserende enterocolitis 

 Sepsis  

 Neonatale mortaliteit  

o Momenteel gebruikte tocolytica (= om contracties tot rust te brengen) 

 Sympathomimetica: ritodrine, terbutaline, salbutamol 

 Magnesiumsulfaat (VS) 

 Prostaglandinesynthaseinhibitoren: indomethacine, nimesulide 

 NO-donoren: glyceryltrinitraat 

 Calciumantagonisten: nifedipine 

 Oxytocineantagonisten 

 

Sympathomimetica 

 Adrenaline werkt als stresshormoon tocolytisch  

o Bij gevaar (OS systeem geactiveerd): niet wijs jongen te werpen 

o Tocolytische werking: vnl via β-adrenerge receptoren 

 β1-receptoren: hart, gastro-intestinaal stelsel 

 β2- receptoren: myometrium, bloedvaten, bronchiolen 

 β2-sympathomimetica 

o Selectiviteit is niet volledig 

o IV toegediend: kunnen tocolysis bewerkstelligen bij preterme arbeid 

 Effect is afhankelijk vd zwsduur: < 20 weken zijn myometriale β-receptoren weinig 

ontwikkeld 

 Bij behandeling moet men rekening houden met desentisatie en downregulatie 

o Deel van hun werking w verklaard door stimulatie vd progesteroneproductie 

o Efficiënt in remmen van contracties maar géén significant effect op  

 Zwangerschapsduur 

 Laag geboortegewicht 

 Hyaliene membraanziekte  

 Perinatale mortaliteit  

o Waren tot voor kort meest gebruikte tocolytica maar nu bijna niet meer in kliniek gebruikt 

 Heel goedkoop 

 Soms nog gebruikt igv heel kortstondig nodig bv. kind proberen om te draaien van stuit 

→ kortstondige relaxatie vd baarmoeder is handig 

 Ritodrine is typevoorbeeld van deze klasse tocolytica 

o W preferentieel IV toegediend in minimaal vochtvolume 

o Dosis moet gradueel w opgedreven  

 Tot  

 Contracties stoppen  

 Of maternale pols 120 slagen per minuut bereikt 

 Bij effect bouwt men daarna progressief af tot laagst mogelijke nog inhiberende 

concentratie: situeert zich tss 20 – 50 ng/mL 

o Nut van orale onderhoudsbehandeling is controversieel 

 Nevenwerkingen  

o Gevolg vd beïnvloeding van andere β-receptoren  
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 Palpitaties 

 Tachycardie = grootste nevenwerking! 

 Tremor 

 Nausea, braken 

 Hoofdpijn 

 Onrust, gejaagdheid, zenuwachtigheid  

 Dorst  

o Kortademigheid en thoracaal beklemmingsgevoel kunnen voorteken zijn van longoedeem 

 Attent op zijn bij  

 Langdurige behandelingen 

 Vochtoverbelasting 

 Multifoetale zwangerschappen  

 Longuitrijping met steroïden 

o Metabool 

 Toename vd plasmaconcentratie van glucose, insuline, vrije vetzuren en lactaat  

 Verlaging vd plasmaconcentratie van kalium 

o Stijging van renine en vasopressine → bevordert vochtretentie 

o Cardiaal 

 Toename vh ritme en vh debiet  

 Verlaging van perifere weerstand 

 Diastolische bloeddruk daalt maar gemiddelde bloeddruk blijft constant 

o Foetaal (want gaat transplacentair!!) 

 Toename vh hartritme  

 Fysiologische en metabole effecten die vergelijkbaar zijn met wat bij moeder w 

vastgesteld 

 Geen verschil in Apgarscore of navelstreng-pH 

 Geen argumenten dat placentaire bloeddoorstroming verbetert  

 Bij langdurig gebruik: reversiebele verdikking vh intraventriculair septum  

 Neonataal: anticiperen op mogelijke  

 Hyperinsulinemie 

 Hypoglycemie  

 Hypokaliëmie  

 Géén langetermijneffecten op latere neurologische en psychomotorische ontwikkeling  

 Voorzorgen bij behandeling met sympathomimetica  

o Gecontroleerde en beperkte IV vochttoediening 

o Opvolging van 

 Maternale en foetale hartritme 

 Bloeddruk  

 Serumelektrolyten 

o Bij minste verdenking: afnemen van electrocardiogram en ausculteren vd longvelden 

 Contra-indicaties voor deze vorm tocolyse  

o Hartziekten !!! 

o Hyperthyroïdie  

o Hypertensie 

 Bij diabetes: omzichtig te werk gaan en euglycemerende therapie zo nodig aanpassen 

 

Prostaglandinesynthase-inhibitoren 

 Krachtige tocolytica die preterme arbeid kunnen uitstellen MAAR geen conclusief gunstig effect 

op  

o Incidentie hyaliene membraanziekten  

o Foetale en neonatale sterfte 

 Indicaties voor preventief gebruik 

o Igv cerclage zetten  

 Cerclage = om weerstand te verhogen thv baarmoederhals (bv. al 3x geopereerd aan 

baarmoederhals → schrik dat die zws niet gaat kunnen dragen) 
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 Bij aan BM-hals prutsen kan lokale reactie ontstaan: vrijgeven prostaglandines → al 

contracties  

 Dus prostaglandinesynthase-inhibitoren: geven om dit tegen te houden 

o Appendicitis  

 Indomethacine is typevoorbeeld 

o Initiële oplaaddosis 200 mg rectaal → onderhoudsdosis van 50 mg per 6 uur 

o Meestal beperkt men zich tot korte kuur 

 Toediening na 33e zws-duur tegenaangewezen owv risico’s die vnl dan optreden 

o Vroegtijdige sluiting vd ductus van Botalli 

 Want is net prostacycline die ductus openhoudt! 

 Igv intra-uteriene sluiting: je belet rechts-links shunt!  

 Bloed gaat verplicht naar longen → blootstelling long aan heel hoge systeemdruk 

 Als kind dan geboren w: neonataal hogere longweerstand, pulmonale hypertensie en 

slecht geoxygeneerd 

o Aantasting vd nierfunctie 

o Intracraniale bloedingen  

o Necrotiserende enterocolitis 

 

Calciumantagonisten 

 Door inhibitie vd calciuminflux: gebruikt als antihypertensiva, antiaritmica en tocolytica  

 Prototype in obstetrie: nifedipine 

o Goede absorptie na PO inname → piekconcentratie w al na 30 minuten bereikt 

o Start met oplaaddosis 30 mg → onderhoudsdosis 20 mg om 8 uur gedurende 3-tal dagen 

 Ongeveer even effectief als sympathomimetica en prostaglandinesynthiase-inhibitoren 

o Effecten op perinatale mortaliteit, aantal opnames op neonatale intensieve dienst en 

effecten op langere termijn blijven onduidelijk 

o Grote voordelen (wordt eigenlijk onderbenut) 

 Goedkoop 

 PO gegeven 

 Nevenwerkingen  

o Faciale blos 

o Hoofdpijn  

o Nausea 

o Cardiovasculair 

 Perifere weerstand en bloeddruk dalen  

 Hartritme stijgt 

 Of dit gunstig is bij rooksters en intra-uteriene groeivertraging: blijft vraag 

 

Oxytocine-antagonisten 

 Bv. atosiban  

 Even effectief als sympatomimetica maar met minder maternale nevenwerkingen 

 Hoge prijs voor weinig bewezen klinisch benefit blijft probleem! 

 Toediening: bolus van 6,75 mg → oplaadinfuus aan 18 mg per uur gedurende 3 uur → 

onderhoudsbehandeling aan 6 mg per uur gedurende max 45 uren 

o Behandeling tot maximaal 3 kuren beperken 

 Nevenwerkingen  

o Misselijkheid (>10%) 

o Hoofdpijn 

o Duizeligheid 

o Opvliegers 

o Braken 

o Tachycardie, hypotensie  

o Hyperglycemie (1-10%) 

 Zwangere: moet goed hydrateren en veel drinken!  

o = heel belangrijk!! 
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o Klassieke beeld: 26 weken zwanger en op vakantie: vrouw ligt in zon en drinkt onvoldoende 

→ met helikopter terug naar Belgie owv deshydratatie met contracties 

 ADH lijkt heel erg op oxytocine → deshydratatie zorgt voor contracties!!! 

 Dus voldoende drinken beschermt tegen contracties! 

 

Grenzen  

 Conclusie: bijdrage van tocolyse in grote probleem vd prematuriteit is beperkt  

o Vermoedelijk werden en worden ze nog te veel gebruikt  

o Nut: vnl even kunnen temporiseren → foetus in beste omstandigheden laten geboren w  

o Zwangerschapsduur, nevenwerkingen en prijs zijn in onderling afwegen vd tocolytica 

belangrijker dan efficiëntie 

 Ernstige nevenwerkingen op tocolytica: redenen om niet met tocolyse te starten  

o Ernstige fulminante pre-eclampsie 

o Ernstige placentaloslating 

o Foetale distress 

o Chorioamnionitis bij PPROM 

o Mors in utero  

o Lethale foetale afwijkingen 

 Confrontatie met problematiek van dreigende vroeggeboorte: vragen naar grenzen maar ook 

kwaliteit van leven, naar interveniëren en abstineren 

o Door vooruitgang in neonatologie: levenskansen drastisch verbeterd 

 Overleving vd neonaten 

 Op 23 weken 12 – 22%  

 Op 24 weken 33 – 45%  

 Op 25 weken 44 – 56%  

 Op 26 weken al 55 – 67%  

 Meisjes doen het beter dan jongens  

 Iberische en zwarte ras beter dan Caucasische 

o Majeure handicaps zoals spastische oli-, hemi- en quadriplegie, blindheid, doofheid, 

epilepsie, ernstige leer- en gedragsproblemen 

 23 weken: 65% 

 24 weken: 34% 

 25 weken: 31% 

 26 weken: 26% 

o Meeste diensten starten agressieve reanimatie vanaf 25-tal weken maar uiteraard moeten 

ouders bij counseling betrokken w 

 

Postmaturiteit (postdatisme): “Zonder begin kent men het einde niet” 

 Postmature zws = zwangerschap die (geteld vanaf 1e dag vd laatste regels) > 42 weken of > 

294 dagen duurt 

o Gaat met nieuwe risico’s gepaard 

o Incidentie bedraagt 4 – 19%: hangt deels af vd gebruikte definities 

o Uiteraard vertoont niet elke zws die over vermoedelijke bevallingsdatum gaat (postdatisme) 

automatisch kenmerken van postmaturiteit 

 Signalen die arbeid normaal initiëren 

o Rijpheid foetus 

o Volume in baarmoeder 

o Oestrogenen w dominant op einde zws 

 Oorzaken postdatisme  

o Vaak 

 Normale biologische variabiliteit  

 Verkeerde bepaling vd zwangerschapsduur 

o Bij primipariteit en voorgeschiedenis van postdatisme: gemakkelijker over uitgerekende 

bevallingsdatum 

o Foetale factoren  
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 Anencephalie  

 Adrenale hypoplasie: foetale hypothalamo-hypofysaire-adrenale as speelt rol in initiatie 

vd arbeid 

o Placentaire factoren (bv. sulfatasedeficiëntie (X-linked)): met postmaturiteit geassocieerd 

 Vanaf 41 – 42 weken ziet men toename vd perinatale mortaliteit en morbiditeit 

o Vnl kleine, oude dismature baby’s zijn at risk 

 Men vindt neonataal schrale, ondervoede baby’s die tijdens arbeid en bevalling groter 

risico lopen op distress en meconiaal vruchtwater 

o Andere kant vh spectrum: baby’s die blijven doorgroeien → macrosomie 

 > 41 weken wegen ong 20% vd baby’s > 4 kg 

 Macrosomie verhoogt risico op  

 Disfunctionele arbeid 

 Schouderdistocie 

 Verloskundige trauma’s  

 Maternale bloedingen 

 Bij postdatisme: 2x per week bijzondere foetale bewaking vanaf 41 tot 41,5 weken  

o Klinische parameters  

 Gewichtstoename 

 Kindsbewegingen 

o Hoeveelheid vruchtwater bepalen en non-stresstest uitvoeren 

 Vnl hoeveelheid en kleur vh vruchtwater zijn belangrijk 

 Vermindering vd hoeveelheid vruchtwater of oligohydramnion (AFI < 5 cm) 

 Is uiting van placentaire dysfunctie  

 Bevordert acute accidenten zoals navelstrengcompressie 

 > 42 weken vindt men bij 50% meconiaal vruchtwater 

 Kan door amnioscopie worden opgespoord 

 Heel makkelijk instrument om ptn die overtijd gaan op te volgen 

 Informatie over kleur vh vruchtwater  

 Hiermee gepaard gaande strippen vd vliezen kan bijdragen tot uitrijping vd 

baarmoederhals 

 Maar tegenwoordig minder gebruikt: omdat biofysisch profiel eigenlijk ook 

goede predictie geeft van foetaal welzijn 

 Men kan bevalling indien nodig inleiden 

o Maar nadelen inleiding zws 

 Vaak pijnlijker 

 Meer kans dat keizersnede nodig is 

o DUS niet onder druk laten zetten → indien het kan: nog gewoon afwachten 

 Igv geen argumenten voor foetaal lijden: conservatief halfwekelijkse opvolging en 

electieve inductie blijven acceptabele alternatieven bij ongunstige baarmoederhals 

 Tijdens deze opvolging is amnioscopie nuttig 

 Regel: inleiden vanaf 1 week – 10 dagen overtijd 

 Niet eerder indien niet nodig! 

o Arbeid wel induceren bij gunstige cervix (maternale commoditeit) en 

 Meconiaal vruchtwater 

 Foetale distress  

 

Bloedingen in zws (belangrijk hoofdstuk!!) 

 

Bloedverlies tijdens zws  

 W wat kunstmatig onderverdeeld in bloedverlies gedurende begin en einde vd zwangerschap  

 Aan aantal bloedingen tijdens zws: geen pathologie verbonden 

o Kan dus niet zo veel kwaad (relatief banaal) 

o Maar toch grote reden van ongerustheid altijd! 

 Omvat klassiek  

o Implantatie-bloeding = fysiologische bloeding bij implantatie vrucht (teken van Hartman) 
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o Miskraam 

o Extra-uteriene zwangerschap 

o Molaire zwangerschap 

o Placenta previa  

o Placentaloslating 

o Andere minder frequent voorkomende mogelijke oorzaken 

 Bv. gynaecologisch (toevallig samen met zws, is zeldzaam): kanker, poliep, … 

 

Miskraam 

 

Definitie 

 Miskraam = expulsie van niet levensvatbare zwangerschap 

o Heel frequent! 

 Bloeding in decidua basalis geeft aanleiding tot necrose en inflammatie 

o Gehavende zws fungeert als vreemd lichaam → wekt contracties op die aanleiding geven 

tot cervixdilatatie expulsie in lochia 

 Lochia = kraamvloed (zie ook verderop): vaginale uitvloeisels met bloed, slijm en 

placentaresten die voorkomen tot 6 w na geboorte 

o Hoe vroeger miskraam in zws: hoe meer kans op volledige expulsie 

 

Oorzaken 

 Wsl belangrijkste oorzaak: abnormale (en moeilijk te beïnvloeden) ontwikkeling vd conceptus 

 Maternale problemen die aanleiding kunnen geven tot miskraam  

o Koorts 

o Infecties 

o Resusimmunisatie 

o Chronische aandoeningen  

o Corpus luteum insufficiëntie 

o Uteriene oorzaken  

 Baarmoederhalsincontinentie 

 Fibromen 

 Structurele baarmoederafwijkingen 

o Immunologische oorzaken w ook genoemd 

 Vaak: oorzaak niet juist gekend 

 

Kliniek: onverwacht vaginaal bloedverlies op voorgrond 

 Kan (zeker in al wat verder gevorderde zws) uitgesproken zijn bij onvolledig loskomen vd 

placenta 

 Gaat meestal gepaard met of volgt op krampachtige, wee-achtige pijnen 

 In DD: denken aan  

o Extra-uteriene zwangerschap 

o Molaire zwangerschap 

o Implantatiebloeding  

o Cyclusstoornissen  

o Andere gynaecologische oorzaken 

 

Behandeling 

 Eerste plaats: spontane, medicamenteuze of heelkundige lediging vd uterus 

o Als algemene toestand het toelaat: tegenwoordig medicamenteuze aanpak mbv 

prostaglandines → evacuatie vd uterus bevorderen 

 Lukt tot in 80% vd geselecteerde gevallen 

o Indien medicamenteus niet mogelijk of aanvaarbaar: aspiratiecurettage  

 Meestal onder algemene anesthesie 

 Hierbij belangrijk om op soms uitgesproken bloedverlies te anticiperen 

 Bij ingreep: opletten 
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 Verweekte uterus niet perforeren  

 Baarmoederhals niet of minimaal dilateren 

 Ovumforceps en atraumatische Karmancanule zijn dienstig 

 Na miskraam: door toediening van uterotonica (bv. ergometrine of prostaglandines) pogen tot 

minimalisatie vh bloedverlies 

 Bij infectie of vermoeden van besmetting: antibiotica toedienen 

 Indien nodig: resusprofylaxis  

 Bij ontslag 

o Noodzakelijk aandacht te hebben voor psychologische begeleiding  

o Mogelijke alarmsymptomen bespreken: koorts, pijn en bloedverlies  

o Intervalcontraceptie bediscussiëren  

o Nabesprekingraadpleging organiseren na 6-tal weken 

 Bijzondere vorm van miskraam: “missed abortion” 

o Is retentie (soms gedurende weken) van niet-evolutieve zwangerschap  

o Kliniek 

 Wat bloedverlies zoals bij “dreigende miskraam” mogelijk  

 Meestal regressie vd subjectieve en objectieve zwangerschapssymptomen 

o Echografie  

 Bevestigt klinische vermoeden  

 Of stelt diagnose als donderslag bij heldere hemel (dus heel onverwacht) 

o Als geen spontane expulsie plaatsvindt: behandeling vergelijkbaar met die bij miskraam  

o Zeldzaam kunnen bij langdurige retentie stollingsstoornissen optreden 

 Bij septische abortus: infectie veelal ascenderend veroorzaakt door gedilateerde cervix of tgv 

instrumentele manipulaties 

o Mogelijke voorbeschikkende oorzaken  

 Uitstel vd evacuatie 

 Perforatie vd uterus  

 Cervixscheur 

o Steeds in achterhoofd: denken aan illegale of criminele zwangerschapsafbreking  

o Kiemen in deze omstandigheden: vnl  

 β-hemolytische streptokokken 

 Anaerobe streptokokken 

 Coliforme bacteriën: Clostridia en Bacteroides 

o Bijkomende behandeling  

 Wissers afnemen voor culturen  

 Toediening breedspectrumantibiotica die ook actief zijn tegen anaeroben 

 Bij evacuatie van baarmoederinhoud: bijzonder voorzichtig zijn geen trauma te 

veroorzaken 

o Deze geïnfecteerde gevallen: gemakkelijker aanleiding tot ontstaan van Asherman-

syndroom door latere verkleving vd baarmoedervoor- en achterwand  

 Blijvende vraag: kan nabehandeling met sequentiële oestroprogestogenenpil risico op 

ontstaan van synechieën verminderen door onmiddellijke stimulatie vh endometriaal 

slijmvlies? 

 

Extra-uteriene (ectopische) zwangerschap 

 

Definitie en risicofactoren 

 Extra-uteriene zwangerschap = ontwikkeling vd conceptus buiten baarmoeder 

o Meestal in eileider (tuba) 

 Is ongeveer 10 cm lang  

 Bestaat uit interstitieel deel, isthmus en infundibulum 

 Dubbele spierlaag (circulair in binnenste en longitudinaal in buitenste laag) zorgt voor 

peristaltische bewegingen 

 Mucosa 

 Vormt overvloedige en naar infundibulum toenemende plooien  
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 Is gevormd uit  

 Gecilieerde en secretoire cellen 

 Dunne basale membraan  

 Weinig submucosa 

 Vertoont geen deciduale reactie  

 Makkelijke prooi voor invasie door trofoblast 

o Soms in  

 Ovarium 

 Abdominale holte  

 Cervicaal kanaal 

 Komt voor in ong 1/200 zwangerschappen 

 Voorbeschikkende factoren voor ontwikkelen extra-uteriene zwangerschap  

o Voorgeschiedenis van  

 Pelvische infectie  

 Tubaire heelkunde 

o Dragen van intra-uterien apparaat kan buitenbaarmoederlijke inplanting bevorderen door  

 Beïnvloeden vd motiliteit  

 Veroorzaken van fruste infectie  

o Congenitale afwijkingen vd eileiders bv. hypoplasie of diverticulum 

o In vitro fertilisatie  

o Voorgeschiedenis van al eerder doorgemaakt ectopische graviditeit  

 Migratie van bevruchte eicel via Douglasholte naar contralaterale tuba is mogelijk → legt 

sommige gevallen uit 

 

Pathogenese 

 Bij tubaire inplanting graaft conceptus zich snel doorheen mucosa → plant in spierwand in 

o Stimuleert vorming van bloedvaten en erodeert deze → veroorzaakt  

 Necrose vd spierlagen en bindweefsel  

 Bij interstitiële inplanting: soms ook al ernstig bloedverlies 

o Eileider heeft niet zelfde capaciteit van hypertrofie en uitzetting als uterus → groeiende zws 

leidt uiteindelijke tot ruptuur eileider 

 Gemiddeld rond 8 weken  

 Meestal in ampullaire gedeelte maar er bestaat grote spreiding en variatie 

 Uterus  

o Vertoont aanvankelijk normale volumetoename  

o Stimulatie vd decidua geeft aanleiding tot vorming van “decidual cast” 

 W echografisch soms ten onrechte met vruchtzak verward 

 In verdere verloop spreekt men bij ruptuur naar lumen toe van “tubaire abortus” 

o Hierbij w conceptus volledig of onvolledig via infundibulaire uiteinde vd eileider 

geëxpulseerd in abdominale holte 

 Mogelijk speelt druk vd bloedklonter hierbij rol 

o Igv onvolledige expulsie: persisterend sijpelend bloedverlies geeft soms aanleiding tot 

vorming van klonter in de Douglasholte 

o Bij isthmische lokalisatie van ectopische zws ziet men vnl ruptuur in peritoneale holte  

 Bloedverlies veelal uitgesproken 

o Ook extraperitoneale ruptuur in brede band is mogelijk 

 

Diagnose 

 Symptomen en tekens van extra-uteriene zwangerschap zijn verraderlijk: presenteert zich 

onder allerlei vormen → miskenning ervan is frequent en gevaarlijk 

o Klassiek pijn die constant of krampachtig kan zijn 

 Schouderpijn wijst op prikkeling vh diafragma door hemoperitoneum 

o Vaginaal bloedverlies: in 75% na afsterven vd conceptus 

o Inwendige bloedverlies kan ernstig zijn → collaps en shock 

o Bij pelvisch onderzoek kan men uitgesproken pijn opwekken 
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 Thv betrokken eileider  

 En bij palpatie vd Douglasholte (cri du Douglas) 

o Tekens en symptomen van vroege zwangerschap  

o Tekens peritoneale prikkeling met  

 Spierverzet 

 Pollakisurie  

o Soms (resorptie)koorts 

 In DD denken aan  

o Salpingitis → richtinggevend 

 Negatieve zwangerschapstest 

 Meer koorts  

 Meestal bilaterale klachten  

o Miskraam  

 Dan typisch eerst menstruatieachtige pijnen in onderbuik → gevolgd door vaginaal 

bloedverlies 

 Bloedverlies is meestal ook meer uitgesproken dan bij ectopische zwangerschap 

 Soms vindt men conceptus in schede 

o Appendicitis: suggestieve tekenen 

 Positief punt van McBurney 

 Evt zwelling meestal minder diep in pelvis dan bij extra-uteriene zwangerschap door 

abcedatie 

 (toxische) koorts  

 Meestal negatieve zwangerschapstest  

o Ovariële torsie  

 Massa eerder afzonderlijk vd uterus te voelen 

 Pijn begint meestal abrupt  

 Tgv wat exsudatie en bloeding: koorts mogelijk 

 Zwangerschapstest meestal negatief 

o Ruptuur van corpus luteum  

 Moeilijke differentiële diagnose! 

 Ernstige vorm is zeldzaam 

o Internistische urgenties bv. perforatie van maagulcus  

 Zorgvuldige anamnese is uitermate belangrijk  

o Elke zwangerschap als extra-uterien beschouwen tot tegendeel is bewezen = voorzichtig 

o Gevoelige zwangerschapstesten testen: praktisch altijd positief bij klinische presentatie 

o Echografisch onderzoek  

 Kan intra-uteriene zwangerschap uitsluiten  

 Slaagt er met toegenomen resolutie steeds meer in ectopische lokalisatie te 

documenteren 

o Laparoscopie  

 Blijft bij twijfel gouden standaard  

 Laat tezelfdertijd behandeling toe 

o Als men geen laparoscopie kan uitvoeren: bekomen onstolbaar bloed bij Douglaspunctie is 

indicatie voor uitvoeren van laparotomie 

 

Behandeling 

 In eerste instantie: herstellen vd euvolemie 

 Klassieke heelkundige behandeling gebeurt overwegend laparoscopisch  

o Bestaat uit salpingotomie, salpingectomie of tubaire expressie 

o Hoe vroeger diagnose w gesteld: hoe conservatiever heelkundige behandeling kan zijn 

 Opties te overwegen als goede opvolging mogelijk is 

o Medicamenteuze behandeling met methotrexaat kan overwogen w als 

 Pt hemodynamisch stabiel 

 Serumconcentratie β-hCG < 5000 mIU/mL 

 Afmeting vd ectopische zwangerschap bij echografisch onderzoek < 3 cm  
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 Geen foetale hartactie aantoonbaar  

o Afwachtende houding in 50% succesvol in geselecteerde gevallen: als 

 Lokalisatie vd ectopische zwangerschap onduidelijk is  

 β-hCG-waarden laag en dalend zijn 

 Ongeacht behandeling: herhalingsrisico rond 15% → attentvolle vroege opvolging van 

volgende zwangerschap noodzakelijk 

 

Molaire zwangerschappen 

 

Figuur: Partiële mola met cystische placenta 

 
 

Definitie 

 Volledige of partiële mola hydatidiformis: meest voorkomende (80%) gestationele 

trofoblastziekte 

 Maakt deel uit van heterogene groep aandoeningen 

o Groep omvat ook 

 Invasieve mola 

 Choriocarcinoma  

 Tumoren vh placentair bed  

o Deze aandoeningen  

 Gekenmerkt door gestegen β-hCG  

 Gaan uit van zwangerschapsweefsel 

 Microscopie en macroscopie van mola 

o Placenta heeft macroscopisch ‘druiventrosaspect’ 

o Microscopische onderzoek toont  

 Proliferatie vh cyto- en syncytiotrofoblast 

 Hydropische veranderingen in stroma  

 Afwezigheid van foetale bloedvaten 

 Incidentie van mola hydatidiformis schommelt  

o 1/250 in Filippijnen  

o 1/2.000 in Europa 

 Risicofactoren 

o Genetische factoren  

o Jonge (< 20 jaar) en hogere (> 45 jaar) maternale leeftijd  

o Pariteit 

o Roken 

o Malnutritie 

o Gebruik van oestroprogestogenen  

o Voorgeschiedenis van trofoblastziekte (1% herhalingskans)  

 

Pathogenese: volledige en partiële mola ontstaat na aberrante fertilisatie 

 Bij volledige mola: 46 XX-karyotype met 2 X-chromosomen van vaderlijke oorsprong 

 Bij onvolledige mola geassocieerd met embryo of met minstens aanduiding van foetale 

circulatie: frequent triploïdie (69 XXX of XXY) 

 Volledige mola ontaardt makkelijker dan onvolledige 
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Diagnose 

 Kliniek  

o Bloedverlies en zekere positieve discordantie vh baarmoedervolume veroorzaakt door 

tumor en klonters blijven regel 

o Vaak gepaard met  

 Niet goed uitgelegde anemie  

 Milde intravasculaire coagulatie 

o Symptomen die in verband w gebracht met hoge β-hCG-concentraties  

 Hyperemesis (frequent) 

 Tekens van hyperthyroïdie  

 Aanwezigheid van thecaluteïnecysten in 10 – 25%  

o Bleekheid, dyspnoe, angst en tremor  

 Meestal kan men geen foetale harttonen vinden 

 Molaire zwangerschap kan gepaard gaan met (in 1e zws-helft uitzonderlijke) tekens van pre-

eclampsie 

 Passage van vesikels per vaginam: kunnen diagnose op schotel aanbieden 

 Echografie 

o Vroegere toestellen: ‘sneeuwstormbeeld’ 

o Tegenwoordig op voorgrond bij diagnose  

 Afwezigheid van foetus en vruchtwater 

 Heterogene centrale massa met talrijke anechogene zones  

 Evt aanwezigheid van thecaluteinecysten  

o Tijdstip diagnose 

 Historisch werd deze rond 16e zwangerschapsweek gesteld 

 Door brede introductie vd echografie: nu gemiddeld 6-tal weken eerder 

o Bij partiële mola of zeldzame combinatie van mola met tweelingzwangerschap: diagnose 

moeilijker  

 Echografisch: Gruyèreachtig aspect vd placenta doorslaggevend 

 Bij alle trofoblastziekten vindt men verhoogde β-hCG-concentraties 

 Histologisch en chromosomaal onderzoek op uitgestoten of geaspireerde weefsels → 

bevestiging diagnose  

 

Behandeling 

 Evacuatie vd uterus nodig  

o Nodig voor 

 Opheffen vd symptomen  

 Verdere verwikkelingen voorkomen  

 Histologische diagnose kunnen stellen 

o Aspiratiecurettage is voorkeursmethode 

 Bij volbrachte kinderwens kan hysterectomie w overwogen 

o Evacuatie vd uterus: moet in anticiperende omgeving w uitgevoerd wegens  

 Trofoblastinvasie van uterus  

 Risico op  

 Bloeding 

 Perforatie en dissemineren van potentieel kwaadaardige cellen 

 Mogelijk ernstige internistische verwikkelingen bv. thyrotoxische storm, embolisatie 

van trofoblastweefsel in longen en hartdecompensatie 

 Na evacuatie: strikte opvolging aangewezen  

o Persisterende ziekte 

 Voorkomen 

 Na volledige mola blijven 18 – 28% persisterende ziekte vertonen 

 Na partiële mola: hoogstens 2 – 4% 

 Persisterende ziekte w gediagnosticeerd bij niet-dalende, stijgende of na 6 maanden nog 

aanwezige β-hCG-concentraties 

o Bij resusnegatieve vrouw moet profylaxis w toegepast 
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 Want zelfs bij afwezigheid van embryo: mogelijk sensitisatie owv expressie vh D-

antigeen op trofoblast 

o Klassiek w aangeraden β-hCG-concentraties wekelijks te blijven volgen  

 Totdat men 3 negatieve uitslagen heeft bekomen → maandelijks gedurende 6 m 

 Tijdens opvolgperiode is efficiënte contraceptie noodzakelijk: om evolutie vd β-hCG-

concentratie te kunnen blijven interpreteren 

 Orale contraceptiva mogen worden gebruikt 

 Bij hoog risico op persisterende aandoening: profylactische chemotherapie kan w overwogen 

o Wanneer is er hoog risico? 

 Initiële β-hCG-concentraties > 100.000 mIU/mL 

 Aanwezigheid van grote thecaluteinecysten  

 Uitgesproken uterusvergroting 

 

Placenta previa 

 

Echografisch beeld van placenta previa 

 
 

Definitie en risicofactoren 

 Placenta previa = placenta die ingeplant is in onderste uterussegment 

o In weg vh voorliggend deel 

o Vaginaal bloedverlies is belangrijkste verwikkeling 

o Incidentie: ong 1/200 zwangerschappen 

 Benamingen 

 
o Volledige, centrale placenta previa (20 – 43%): os internum vd baarmoederhals volledig 

bedekt (zelfs bij volledige dilatatie) 

o Partiële placenta previa (31%): inwendige baarmoedermond bedekt bij ontsluiting 

gedeeltelijk 

o Marginale placenta previa (26 – 49%): rand komt tot aan (maar niet over) os internum vd 

baarmoederhals 

 “laagliggende” placenta = in onderste uterussegment gelegen placenta waarvan juiste 

verhouding met os (nog) niet gekend is of waarvan rand op 2 – 3 cm vh os ligt 

o Laagliggende placenta’s gaan ook gepaard met hoger risico op bloedingen maar minder 

frequent dan bij placenta previa 
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 Risicofactoren  

o Hogere moederlijke leeftijd 

o Heel grote placenta 

 Oa moeder die rookt: grote placenta want probeert er max zuurstof uit te halen 

 Tweelingzwangerschap 

 Grotere pariteit 

o Zwangerschap na  

 Artificiële reproductie: IVF geeft meer kans op lage implanting 

 Eerder uitgevoerde sectio (1 – 4% placenta previa) 

o Mannelijke foetus (significant meer bij placenta previa dan vrouwelijke) 

 

Diagnose 

 Tekens en symptomen: pijnloos vaginaal bloedverlies op voorgrond 

o Treedt meestal op bij vorming vh onderste uterussegment  

o Meestal recurrent 

o Kan van matig tot zeer overvloedig variëren 

 Bij 5% is onmiddellijke verlossing noodzakelijk 

 Bij klinisch onderzoek  

o Frequent 

 Onstabiele ligging  

 Positieve discordantie 

o Ook verband met placenta previa 

 Preterme ruptuur vd vliezen 

 Intra-uteriene groeirestrictie 

 Velamenteuze navelstrenginsertie  

 Vasa previa 

 Diagnose 

o Suggestie diagnose 

 Kliniek van pijnloos vaginaal bloedverlies  

 Instabiele ligging  

 Positieve discordantie  

o Bij onuitgelegd vaginaal bloedverlies: uitvoeren van vaginaal onderzoek uit den boze! 

 Echografie moet w worden uitgevoerd 

o < 24 zwsweken blijft diagnose moeilijk  

 1/3 vrouwen: geen significant bloedverlies < 35 weken 

 Merendeel vd echografische diagnoses < 17 weken kunnen op 37 weken niet w bevestigd 

 Verklaring: differentiële groei vh onderste uterussegment  

 Bij twijfel: veiliger om placenta als previa te beschouwen tot tegendeel is bewezen 

 “double set up examination” in operatiezaal met alles in gereedheid om snel over te kunnen 

gaan tot dringende keizersnede: kan bij “laagliggende”placenta w overwogen 

 

Behandeling 

 Behandeling is vóór 36 weken conservatief (igv mogelijk)! 

o Bij significant bloedverlies: patiënte hospitaliseren 

 Zorgen voor goede IV toegang  

 Zo nodig hemodynamisch stabiliseren 

 Zorgen dat bloed vlot beschikbaar is  

 Bij resusnegatieve vrouwen: anti-D-profylaxis toepassen 

 Voor 34 weken: longuitrijping bevorderen door toedienen van steroïden 

 Contracties kunnen bloedverlies onderhouden → tocolyse verdedigbaar: voorwaarden 

 Blijvende intensieve foetomaternale bewaking  

 Afwezigheid van foetaal lijden  

o Bij gestabiliseerde casussen: thuisbehandeling mogelijk 

 Als kan gezorgd w voor goede omkadering 

 Na 37 weken: verlossing dmv sectio aangewezen 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

88 | P a g i n a  
 

o Bij sectio: voorbereid zijn op mogelijkheid van veel bloedverlies 

o Bij placenta previa die optreedt na voorafgaande heelkunde op uterus: hoger risico op  

 Placenta accreta = afwezigheid vd decidua basalis 

 Placenta increta = invasie in myometrium 

 Placenta percreta = penetratie van myometrium 

 In ergste geval 

o Placenta accreta, increta en percreta: kunnen aanleiding geven tot bloedingen waar zelfs 

ervaren chirurg bleek van w → therapeutische opties 

 Packing vd uterusholte  

 Embolisatie vd uteriene bloedvaten 

 In laatste nood: hysterectomie 

 

Abruptio placentae 

 

Definitie en risicofactoren 

 Placentaloslating = vroegtijdig loskomen van normaal (niet previa) gelokaliseerde placenta 

 Solutio kan aanleiding geven tot  

o Vaginaal bloedverlies (“revealed”) 

o Retroplacentair hematoom (“concealed”): 1/5e vd gevallen 

o Combinatie van beide 

 Men onderscheidt drie graden van ernst 

o Graad 1: bloedverlies weinig uitgesproken 

 Baarmoederactiviteit is weinig uitgesproken  

 Normale maternale bloeddruk 

 Geruststellend foetaal welzijn  

 Normale concentratie fibrinogeen 

o Graad 2: bloedverlies mild tot matig  

 Baarmoeder irritabel met frequente of tetanische contracties 

 Nog normale bloeddruk maar met maternale tachycardie en tekens van volumedeficit 

bij rechtstaan 

 Monitoring toont tekens van foetaal lijden  

 Concentratie van fibrinogeen is verlaagd 

o Graad 3: bloedverlies matig tot ernstig  

 Tetanische pijnlijke uterus 

 Maternale hypotensie 

 Foetale dood  

 Stollingsstoornissen 

 Incidentie van placentaloslating: ifv gebruikte diagnostische criteria tussen 1/86 tot 1/206 

o 1/5 loslatingen: voor begin vd arbeid  

o Graden 

 Graad 1: ong 40% vd loslatingen 

 Graad 2: ong 45%  

 Graad 3: 15%  

 Etiologie en pathogenese van placentaloslating blijven vaak duister 

o Solutio komt meer voor bij  

 Hogere leeftijd  

 Hogere pariteit 

 Tabagisme 

 Cocaïnegebruik  

 Disnutritie: oa foliumzuurtekort 

 Hypertensie tijdens zws (vnl intrapartaal): geassocieerd met placentaloslating van vaak 

graad 3 

o Is ook mogelijke verwikkeling van  

 Preterme ruptuur vd vliezen  

 Chorioamnionitis 
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o Stomp trauma bij verkeersaccident of tijdens interpersonaal geweld: misschien 

onderschatte oorzaak van in 1 – 2% zeer ernstig vorm van abruptio  

o Inleefbare oorzaken van placentaloslating 

 Plotse decompressie van baarmoeder bij ruptuur vd vliezen bij polyhydramnion of tijdens 

geboorteproces van meerlingzwangerschap 

 Tractie op placenta bij korte navelstreng  

o Vena cava syndroom: abruptio kan w uitgelokt door retrograde verhoging vd druk in 

veneuze systeem 

o Trombofilies zijn frequent geassocieerd met afwijkingen die pathogenese helpen verklaren 

 Afwijkingen placentaire bed: afwezigheid fysiologische veranderingen in spiraalvormige 

arteries 

 Dissecerend deciduaal hematoom 

 Complicaties 

o Stollingsstoornissen zijn gevreesde verwikkeling van placentaloslating 

 Vnl bij bestaan van retroplacentair hematoom 

 Diffuse intravasculaire coagulatie: bij 10 – 20% vd ernstige gevallen 

o Nierfalen door tubulus- of cortexnecrose als gevolg van hypovolemische shock: bij jonge 

mensen frequent binnen dit ziektebeeld gezien 

o Perinatale mortaliteit is hoog: 20 – 25% 

o Meer foetaal lijden  

o Bij kinderen: minder gunstige langetermijnuitkomsten 

o Meer keizersneden nodig 

 

Diagnose 

 Tekens en symptomen  

o Op voorgrond 

 Constante en soms uitgesproken pijn 

 Vnl bij retroplacentaire hematomen 

 Vaginaal bloedverlies 

o Uterus komt gevoelig en gespannen voor met retentie van bloedklonters en extravasatie 

van bloed in uteruswand 

o Ifv graad  

 Hypovolemie 

 Stollingsstoornissen  

 Foetaal lijden  

 Diagnose  

o Kliniek  

o Echografische onderzoek: belangrijke rol 

 Bij ong 50% vd loslatingen: evidentie voor subchoriale, retroplacentaire of 

preplacentaire bloeding  

 Kan uiteraard ook helpen om placenta previa uit te sluiten 

 Differentiële diagnose  

o Normale arbeid met “het tekenen” 

 Tekenen = fysiologisch verlies bloed en slijm dat erop wijst dat baarmoeder ah ontsluiten 

is (baarmoeder w uitgerokken) 

 Kan geen kwaad 

o Acuut polyhydramnion  

o Degeneratie van fibroom 

o Peritoneale prikkeling veroorzaakt door geperforeerd ulcus, appendicitis of door andere 

chirurgico-internistische aandoeningen 

 

Behandeling: aanpak varieert ifv ernst 

 Graad 1 of bij onduidelijke classificatie  

o In eerste instantie 

 Rust voorschrijven  
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 Patiënte in observatie nemen  

o Bepaling van hemoglobinegehalte, foetale cellen en stollingsset 

 Bij interpreteren vd stollingstesten: letten op  

 Trombocytopenie 

 Lage fibrinogeenconcentratie (< 200 mg/100 mL) 

o Bij resusnegatieve vrouwen: anti-D-gammaglobulines  

o Onderzoeken 

 Placenta previa en andere oorzaken van vaginaal bloedverlies uitsluiten 

 Onmiddellijk foetaal welzijn evalueren en intensieve opvolging hiervan organiseren 

 Bij stabilisatie vd maternale toestand en afwezigheid foetaal lijden: verdere 

intensieve semi-ambulante opvolging mogelijk 

o < 34 zwangerschapsweken: longuitrijping overwegen 

 Graad 2 tot 3: snelle evolutie van maternale en foetale status mogelijk 

o Anticiperend 

 Goede IV toegang 

 Bepaling  

 Hemoglobinegehalte 

 Stollingsset  

 Aanvraag kruisproef  

o Cave onderschatting vh bloedverlies!  

o Transfusie van RBC, bloedplaatjes en plasma → proberen waarden te behouden 

 Hematocriet > 30% 

 Bloedplaatjes > 20.000 – 50.000 per µL  

 Diurese > 30 mL/uur  

o Versnel bevalling  

 Bij sowieso intensief gemonitorde levende foetus 

 Meestal dmv sectio: 50 – 75% 

 Dringend maar na verzekering van voldoende veiligheid voor moeder 

 Bij dode foetus: meestal vaginale verlossing mogelijk 

 Opletten voor stollingsstoornissen 

 Maternaal risico  

 Fibrinogeenafbraakproducten werken baarmoederatonie in hand 

 

Gevolgen voor volgende zwangerschap 

 Herhalingsrisico voor abruptio placentae 

o 5 – 17% na één placentaloslating 

o 25% na twee placentaloslatingen 

 Voorgeschiedenis van placentaloslating voorspelt voor volgende zws ook grotere kans op  

o Intra-uteriene groeirestrictie 

o Preterme geboorte  

o Pre-eclampsie  

 

Bloedingen in de zwangerschap: andere oorzaken 

  

Vasa previa  

 Mogelijke oorzaak van bloedverlies in 2e zwangerschapshelft 

 Echografische diagnose van vasa previa: 2 arteriën en vene liggen beneden 

 Is bloeding na ruptuur van foetale vaten die in onderste uterussegment lopen → kan bij  

o Velamenteuze insertie vd navelstreng  
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o Placenta bipartita  

o Placenta succenturiata 

 Zeldzame (1/1.000 – 1/5.000 zwangerschappen) maar vaak fatale verwikkeling want puur 

foetaal bloedverlies (!!) 

o Vasa previa ruptuur → puur foetaal bloedverlies 

 Foetus is hierdoor binnen 5 minuten doodgebloed 

 Kan je amper voorkomen want zo snel krijg je geen keizersnede gedaan 

 Dus voor foetus kan je niet veel meer doen 

 Maar moeder gaat hier niet sterven 

o Opgelet: dit is anders dan placenta previa! 

 Bij placenta previa verlies je puur moederlijk bloed: bloed vloeit via placenta en 

baarmoeder naar buiten 

 Hier heb je wel nog wat reserve want met halve placenta kan foetus nog toekomen 

 Maar gevolgen voor moeder ernstiger: sneller anemie en dood dan bij vasa previa  

 Maximale anticipatie is regel 

 

Placenta circumvallata: choriale plaat kleiner dan basale plaat 

 Leidt tot wat komvormige, omwalde placenta 

 Gaat al eens gepaard met  

o Herhaalde episodes van bloedverlies  

o Wisselende graad van intrauteriene groeirestrictie 

 

Gynaecologische oorzaken moeten steeds overwogen w bv. erosie of tumor van cervix, vaginaletsel 

of (deciduale) poliep  

 

Algemene leidraad voor bloedingen in zwangerschap → voorstel 

 Neem patiënte (althans initieel) op in ziekenhuis 

 Verricht algemeen onderzoek van moeder en foetus 

o Met bepaling van  

 Hemoglobine 

 Stollingsset  

 Foetale cellen 

 Lokaliseer placenta echografisch en controleer biofysische welzijn vd foetus 

 Doe speculumonderzoek  

o Doel: lokale oorzaken uitsluiten  

o Verricht GEEN digitaal vaginaal onderzoek 

 Start mobilisatie vd patiënte bij stoppen van actief bloedverlies 

 Geef anti-D-gammaglobulines bij resusnegatieve vrouwen zonder anti-D-antistoffen 

 Overweeg semi-ambulante opvolging als bloedverlies stopt en placenta previa uitgesloten is 

 Zorg voor intensieve prenatale opvolging en heb oog voor intra-uteriene groeirestrictie 

 Sluit vóór begin vd arbeid twijfelachtige placenta previa uit 

 Onderzoek na geboorte placenta en vliezen zorgvuldig om evt oorzaak te achterhalen  
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Oligohydramnion 

 Is verminderde hoeveelheid vruchtwater: “amniotic fluid index (AFI)” < 1 – 5 cm 

o W gevormd door (herhaling van H1) 

 Transudatie uit moederlijk bloed 

 Secretie door amnionepitheel 

 2e zws-helft: vnl door foetale urine- en longvochtproductie 

o Naar einde vd zws: vruchtwater bij iedereen neiging om wat te verminderen 

 Oorzaken  

o Oligohydramnion tgv verminderde foetale renale perfusie 

 Igv geen of onderontwikkelde nieren: oligohydramnion of zelfs volledige anhydramnion 

 Anhydramnion: niet met leven verenigbaar 

 Want in 2e zws-helft moet foetus zelf voor vocht zorgen: slikt in en plast uit 

 Intra-uteriene groeirestrictie gaat meestal verhoging van verhouding tss hoofdomtrek 

en abdominale omtrek vooraf 

o Bij postterme zwangerschap vermindert hoeveelheid vruchtwater → op termijn kan 

oligohydramnion ontstaan 

o Ook denken aan  

 Preterme ruptuur vd vliezen (slechte prognose) 

 Afwijkingen zoals renale agenese of obstructieve uropathie (afvoerproblemen) 

 Klep thv overgang blaas-ureter → megablaas maar urine kan niet aflopen 

 Door reflux: nieren gaan beschadigd w 

o Gebruik van prostaglandine-inhibitoren → aantasting vd foetale nierfunctie → verminderde 

hoeveelheid vruchtwater mogelijk 

 Dus prostaglandine-inhibitoren nooit gebruiken na 34 weken!! (ook owv ductus Botalli) 

 Maar igv bv. polyhydramnion en veel contracties op 28 weken: wél prostaglandine-

inhibitoren geven (oorzaak polyhydramnion dan vaak idiopathisch) 

 Gevolgen 

o Perpartaal: foetaal lijden door navelstrengverwikkelingen anticiperen door combinatie  

 Verlaagde turgor in navelstreng  

 Verminderde hoeveelheid vruchtwater 

o Foetus kan geklemd zitten in abnormale ligging → door compressie kunnen 

gewrichtsafwijkingen of longhypoplasie ontstaan 

 Graad ervan bepaalt overlevingskansen  

 Heel vaak door continue contractie thorax-holte van foetus: longhypoplasie → kindjes 

krijg je bij geboorte niet goed beademd 

 Je krijgt onvoldoende zuurstof in longen om kind te oxygeneren 

 Als nog klein schilletje vocht rond baby: nog wat beweging en bescherming mogelijk 

→ prognose al veel beter! 

 Behandeling 

o Erg afhankelijk van oorzaak 

 Bv. bij obstructieve uropathie: vesico-amniotische shunting (dus bij klep tss blaas en 

ureter leg je intra-uterien shunt aan!) 

o Nut van amnio-infusies: controversieel  

o Nut van cervicale occlusies: experimenteel 

o Meestal beperkt tot rust en observatie vh foetomaternale welzijn → om hopelijk zonder 

infectie en longhypoplasie foetus op levensvatbaar ogenblik geboren te laten worden 

 

Polyhydramnion 

 Definitie  

o Polyhydramnion = verhoogde hoeveelheid vruchtwater 

 “amniotic fluid index (AFI)”  

 > 95e percentiel voor zwangerschapsduur  

 Of globaal > 25 cm 

 Normale hoeveelheid: ong 500 – 1500 mL → 2000 mL is klinisch detecteerbaar als te 

veel 
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o Meestal nog onderscheid tss acuut en chronisch opgetreden polyhydramnion 

 Acuut 

 Meestal tss 24e – 30e zwangerschapsweek 

 Op korte tijd: plankharde buik  

 Doet pijn  

 Kan zorgen voor compressie op eigen nieren … want geen tijd voor compensatie! 

 Chronisch: dan kan je je geleidelijk aanpassen → moeders toch in staat om zulke liters 

vruchtwater extra te dragen 

 Mogelijke oorzaken  

o Moeder: diabetes mellitus uitsluiten 

o Foetaal  

 Obstructie vh gastro-intestinale kanaal: intestinale atresie, slokdarmcompressie door 

thoracale of mediastinale massa’s 

 Foetus kan wel plassen maar drinkt vruchtwater niet op 

 Hoe lager obstructie in GI-tractus, hoe minder uitgesproken 

 Slokdarmatresie meest uitgesproken 

 Anale atresie: geen aanleiding tot polyhydramnion 

 Neurologische slikstoornissen: anencephalie, trisomie 21, musculaire distrofies 

 Foetale polyurie: twin-twintransfusie, diabetes insipidus 

 Foetaal hartfalen: foetale anemie, grote teratomas, chorio-angiomas 

 Diagnose 

o Klinisch makkelijk vast te stellen: foetus heel mobiel, abnormale ligging 

o Tekens  

 Positieve discordantie 

 Bij palpatie: moeilijk te identificeren foetale delen  

 Moeilijker te registreren foetale harttonen 

 Ballottement vd foetus en vloeistoftrillingen kunnen w opgewekt 

 Men meet perimeter > 100 cm voor terme  

 Glanzende gespannen huid met frequent striae 

o Moederlijke klachten en risico’s bij polyhydramnion  

 Abdominaal discomfort 

 Dyspnoe 

 Maag- en darmproblemen 

 Ureterale obstructie 

 Uteriene contracties 

 Pre-eclampsie (mirror syndrome) 

 Meer keizersnedes door instabiele ligging  

 Hoger risico op placentaloslating  

 Hoger risico op postpartumbloeding → 3 oorzaken 

 Atonie: baarmoeder zo uitgerokken → kan niet meer goed samentrekken 

 Trauma (scheuren) 

 Stollingsstoornissen 

o Foetale risico’s  

 Gestegen perinatale mortaliteit: 10 – 30% 

 Deels te wijten aan hogere kans op congenitale afwijking 

 Gestegen morbiditeit: door  

 Preterme ruptuur vd vliezen en preterme arbeid  

 Foetale asfyxie door hoger risico op 

 Navelstrengprolaps 

 Placentaloslating 

 Uteroplacentaire insufficiëntie  

 Verhoogde intra-uteriene druk  

o Differentiële diagnose  

 Meerlingzwangerschap (geen tril) 

 Ovariële cyste 
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 Mola (1e helft vd zwangerschap)  

 Urineretentie 

o Diagnose 

 Grondige anamnese en klinisch onderzoek 

 Echografisch onderzoek → brengt meestal duidelijkheid  

 Behandeling 

o Doel 

 Moeder subjectief verlichten  

 Zwangerschap verlengen 

o Indomethacine (NSAID) 

 Kan hoeveelheid vruchtwater verminderen bij geselecteerde gevallen van foetale 

polyurie < 33 – 34 weken 

 Bedacht zijn op mogelijke nevenwerkingen  

 Voortijdig sluiten vd ductus arteriosus 

 Cerebrale vasoconstrictie 

 Nieraantasting 

 Necrotiserende enterocolitis  

 Hersenbloedingen 

o Evt herhaalde therapeutische amniocentese: kan onmiddellijk (maar meestal tijdelijk) 

soelaas brengen 

o Bij “twin to twin transfusion syndrome”: foetoscopische placentaire chirurgie overwegen 

 

Navelstrengprolaps 

 Navelstrengprolaps kan voorkomen bij ruptuur vd vliezen: vnl als voorliggende deel pelvis niet 

goed afsluit  

 
o Gebeurt meer bij  

 Multipariteit 

 Prematuriteit 

 Foetopelvische disproportie 

 Foetale afwijkingen  

 Polyhydramnion 

o Als gevolg hiervan: obstructie vd navelstrengbevloeiing 

 Redenen van verminderde navelstrengbevloeiing 

 Spasmen tgv daling vd temperatuur 

 Compressie 

 Gevolg: foetaal lijden en evt foetale dood 

 Diagnose 

o Vaak te laat gesteld → belang van vaginaal onderzoek en van evalueren vh foetale welzijn 

bij ruptuur vd vliezen 

o Bij prolaps: navelstreng evident zichtbaar en palpabel 

o Bij procidentie kan voorliggende navelstreng  

 Voelbaar zijn doorheen intacte vliezen  
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 Zich occult langs voorliggende deel bevinden → aanleiding tot onverwacht foetaal lijden 

 Behandeling 

o In eerste instantie: aan- of afwezigheid van pulsaties of foetale harttonen bepalen 

 Als foetus leeft: asap keizersnede  

 In afwachting hiervan: belangrijk  

 Navelstreng warm houden door  

 Maximaal in schede te laten  

 Indien beschikbaar: omringen met warme compressen 

 Trachten navelstrengcompressie te minimaliseren  

 Houding moeder  

 Genupectorale  

 Trendelenburgligging met hoofd naar beneden  

 Sim’s houding: L zijligging met linkerbeen gestrekt en rechterbeen 

opgetrokken 

 Vullen vd blaas  

 Tocolyse kan helpen om tijdelijk druk op navelstreng te verminderen 

 Ondanks haast: belangrijk oog te hebben voor grondige pre-operatieve voorbereiding 

o Ook bij procidentie: keizersnede maar dan meestal wat meer tijd 

 

Onstabiele ligging 

 Definitie: gemakkelijke verandering vd longitudinale as vd foetus tov uterus 

 Oorzaken  

o Lakse buik- en baarmoederspieren 

o Polyhydramnion 

o Placenta previa 

o Previatumoren  

o Bepaalde foetale anomalieën 

 Daarentegen: eerder stabiele (mal)presentatie bij congenitale afwijkingen vd uterus (vnl 

fusiestoornissen) 

 Belang situeert zich vnl op einde zws: als bij ruptuur vd vliezen foetus verrast kan w in 

abnormale ligging of navelstrengprolaps kan optreden 

o Op 28 weken: 25% kans dat baby in stuit 

 Maar dan nog veel kans dat baby gaat draaien 

o Op 38 weken nog in stuit: kans dat baby nog gaat draaien klein! 

 Dus igv dan ruptuur vd vliezen: verrast in abnormale ligging 

 Wel wat speling op  

 Bv. al paar kinderen gehad: baarmoeder wat lakser → foetus langer mobiel qua 

ligging dus dan kan toch nog veranderen! 

 Bv. bij relatief veel vruchtwater: foetus neemt minder snel stabiele ligging aan → 

draaien is dan ook nog mogelijk 

 Beleid 

o Vanaf ong 38 w: hospitalisatie overwegen 

o Soms conservatief al relativering vh probleem: want bij toenemende zws-duur is er  

 Normale vermindering vd hoeveelheid vruchtwater  

 Groei vd foetus  

o Actief  

 Keizersnede 

 Uitwendige kering 

 Therapeutische amniocentese  

 Inductie  

o Bij amniotomie: aan mogelijkheid van prolaps en van placentaloslating denken → mogelijke 

noodzaak van spoedsectio  

o Foetale afwijkingen en previa tumoren laten specifieke gerichte therapie toe 
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Liggingsafwijkingen vd zwangere baarmoeder 

 Definities 

o Zwangere baarmoeder in retroversio  

 Ontstaat meestal als zws zich innestelt in al preconceptioneel geretroverteerde uterus 

 Meestal spontane correctie vd retroversio tss 9 – 12 zws-weken: als baarmoeder ahw 

uit bekken groeit 

 Soms kan zwangere baarmoeder in bekken incarcereren 

 Vnl bij voorafbestaande adhesies 

 Incarceratie geeft aanleiding tot  

 Pijn in onderbuik en rug 

 Dyschezie  

 Urineretentie of –incontinentie 

 In extreme vormen kan ruptuur of gangreen vd blaas optreden 

o Soms (vnl bij lakse buikwand en nauw bekken): uitgesproken voorwaartse verplaatsing vd 

uterus (hangbuik) 

 Natuurlijke houdingscompensatie: nog toegenomen lordose → leidt vaak tot rugpijn 

 Risico’s 

 Tijdens arbeidsproces: indalingsproblemen mogelijk 

 Verhoogd risico op baarmoederruptuur 

o Prolaps: baarmoederhals komt voorbij introïtus 

 Vaak oedemateus, kwetsbaar en voorbeschikt tot ulceraties 

o Torsie vd uterus  

 Zekere torsie is frequent: bestaat meestal uit lichte dextrorotatie door aanwezigheid vh 

colon descendens in pelvis 

 Verklaart waarom urinaire obstructie R vaker w gezien dan L  

 Aangeraden: linkerzijdeligging  

 Soms bedraagt torsie > 90° → behoedzaam zijn bij sectio 

 Als je baarmoeder bekijkt: 2 aa. uterinae geven takken af  

 1 gaat naar boven  

 Cervico-vaginale tak gaat naar beneden  

 a. arcuata en van daarop spiraalvormige arteries  

 Boven: anastomose tss opstijgende tak en a. uterina  

 Baarmoeder is dus heel goed bevloeid! (dit is misschien overbodig?) 

 Bij dextro-rotatie: baarmoeder heel fel naar Re gedraaid  

 Als je op voorhand niet nagegaan bent wat ligging is van baarmoeder: als je 

vanvoor insnijdt, kan je rechtstreeks in bloedvat snijden! 

 Diagnose 

o Klinisch onderzoek 

 Baarmoederhals hoog achter schaamboog 

 Opwaartse verplaatsing vd blaas  

 Zachte uterus in Douglas 

o Echografie vaak nuttig voor uitsluiten andere differentiële diagnosen 

 Extra-uteriene zwangerschap 

 Fibromen met al dan niet necrobiose  

 Ovariële cyste die uterus eerder verplaatst 

 Behandeling 

o Asymptomatische retroversio: conservatief 

 Letten op mogelijke urineretentie 

o Symptomatische retroversio  

 Gedurende ong 48 uur blaassonde plaatsen → hoop op spontane repositio 

 Evt nodig: baarmoeder uit bekken manoeuvreren in genupectorale houding of onder 

narcose 

o Hangbuik 

 Symptomatische behandeling: supportief corset voorstellen 
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 Tijdens arbeid: door aangepaste positionering proberen as vd baarmoeder en bekken 

maximaal te aligneren 

o Prolaps: ringpessarium kan overwogen w  

 Totdat uterus te groot is geworden om door bekken te zakken 

o Beperkte torsie vd uterus: linkerzijdeligging aanraden 

 

Congenitale baarmoederafwijkingen 

 Congenitale baarmoederafwijkingen: meestal tgv fusiestoornissen vd Mullerse kanalen 

o Kunnen baarmoederlichaam, baarmoederhals en bovenste 2/3e vd vagina omvatten  

o Fusiestoornissen komen eigenlijk veel voor 

 Komt men soms op spoor door verwikkelingen  

 Bv. herhaalde miskramen of vroege miskramen: vrucht plant in op tussenschot ipv 

echte wand en in tussenschot is veel minder goede bevloeiing 

 Bv. makkelijker stuitligging  

 Bv. minder mobiele foetus 

 Kunnen min of meer compleet zijn  

 
o Algemeen (paradoxaal): hoe completer fusiestoornis is, hoe kleiner verloskundige impact 

o Uterus didelphys: ontdubbeling quasi volledig 

 Klinisch onderzoek toont dubbele schede en 2 baarmoederhalsen 

 Bij goed ontwikkelde hoornen: weinig verloskundige problemen 

 Mogelijke verwikkelingen  

 Torsie 

 Ruptuur 

 Previa hoorn  

 Gynaecologische problemen die gepaard kunnen gaan met afgesloten hoorn 

 Als voor contraceptie intra-uterien apparaat w overwogen: verrassing! 

o Uterus bicornus unicollis: fusiestoornis beperkt tot baarmoederlichaam  

 Gynaecologische echografie of laparoscopie noodzakelijk om onderscheid te maken met 

uterus septus 

 Obstetrisch: gemakkelijk aanleiding tot  

 Stuitligging 

 Placentaretentie  

 Preterme geboorte 

o Uterus septus, subseptus, arcuatus  

 Diagnose w meestal ter gelegenheid van sectio gesteld 

 Zijn voorbeschikkend tot  

 Miskramen 

 Abnormale en instabiele liggingen 

 Placentaretenties  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

98 | P a g i n a  
 

 Preterme geboorten 

 Beleid: meestal voldoende onder lokale anesthesie (evt perpartaal) ligatuur en sectie uit 

te voeren 

 Vroeger ging men dit chirurgisch herstellen → dan bleef verlittekende uterus achter 

 Nu zal men hysteroscopisch septum weglaseren 

 Altijd nuttig bij deze fusiestoornissen: evt coëxisterende renale abnormaliteiten uitsluiten 

o Dus altijd renaal systeem nakijken bij asymmetrische fusiestoornissen 

 Vaginaal septum  

o Kan overlangs of dwars zijn 

 Overlangs: fusiestoornis vd Mullerse kanalen 

 Dwars: resorptiestoornis vd sinus urogenitalis 

o Soms aanleiding tot dystocie in 2e stadium vd arbeid 

 

Macrosomie 

 Macrosomie = reuzengroei 

o Foetus die bij geboorte > 4 kg weegt 

 Ong 5% vd boorlingen beantwoorden hieraan  

 Zwaarste kind bij geboorte ooit woog 10,8 kg 

o Macrosomie is geassocieerd met  

 Grote ouders: vnl met grote moeder 

 Maternale diabetes en obesitas 

 Bij geboorte te groot kind: sluit steeds gestoord suikermetabolisme uit! 

 Multipariteit 

 Postterme zwangerschap  

 Voorgeschiedenis van zware kinderen 

 Diagnose: berust op  

o Klinische parameters bv. gewichtstoename, fundushoogte en perimeter 

o Echografische onderzoeken: meten vd  

 Bipariëtale diameter 

 Abdominale omtrek  

 Femurlengte  

o Evaluatie vh verloop vd arbeid → partogram kan nuttig zijn 

o MAAR geen enkele methode heeft hoge sensitiviteit en specificiteit 

 Risico’s  

o Schouderdystocie → kan aanleiding geven tot  

 Asfyxie  

 Orthopedische letsels 

 Neurologische letsels 

o Laceraties en baarmoederatonie frequenter → nabloedingen frequenter  

 

Foetale groeirestrictie 

 

Definitie en oorzaken 

 

Foetale groeideficiëntie = gewicht < percentiel 3 (of soms percentiel 10 in minder strenge reeksen) 

voor zwangerschapsduur 

 Foetale groei is afhankelijk van  

o Eerst vnl hyperplasie 

o Dan van hyperplasie en hypertrofie  

o Ten slotte vnl van hypertrofie van cellen 

 Omgekeerd kan groeideficiëntie gevolg zijn van  

o Reductie vh celvolume  

o Reductie vh celaantal 

 Hypoplasie is veelal niet meer corrigeerbaar → aanleiding tot blijvend kleinere gestalte 
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Oorzaken van foetale groeideficiëntie  

 Foetale factoren  

o Intra-uteriene infecties 

o Hartaandoeningen  

o Andere congenitale en chromosomale afwijkingen 

 Maternale factoren  

o Cardiorespiratoire en renale ziekten 

o Anemie 

o Koorts 

o Inname van bepaalde geneesmiddelen (narcotica, β-blokkers, …) 

o Alcoholgebruik  

o Tabagisme 

 Uteriene factoren  

o Afwezigheid vd fysiologische omvorming vd spiraalvormige arteries 

o Atherose 

o Fibromyomen en andere morfologische afwijkingen  

 Placentaire factoren  

o Placentaloslating 

o Placenta previa 

o Trombose en infarctisatie vd placenta 

o Deciduitis, placentitis, vasculitis en chorioamnionitis 

o Placentaire cysten  

o Chorio-angioma 

 

Pathofysiologie bij placentaire insufficiëntie  

 Tijdsverloop 

o Initieel verhoogd foetaal hartdebiet met herdistributie vd bloedbevloeiing naar hersenen: 

doordat foetale cerebrale vaten dilateren bij gehinderd zuurstoftransport 

o Met tijd: protectieve mechanismen verminderen en foetale hartdebiet vermindert 

 Symmetrie 

o Door initiële breinsparing: hoofd doorgaans minder aangetast dan romp (asymmetrische 

groeivertraging) 

o Hoe vroeger ziekteproces start: hoe hoger kans op symmetrische groeivertraging 

 Technische onderzoeken 

o Echografisch: verhoogde vasculaire weerstanden thv moederlijke uteriene vaten (“notch” 

bij flowmeting thv a. uterina) en thv umbilicale arterie  

 Leiden tot (progressieve) placentaire dysfunctie met gecompromitteerd gas- en 

substraattransport 

o Bij cordocentese: bij groeirestrictie in 40 – 60% vd casussen argumenten voor hypoxie 

 Deze foetale hypoxie correleert met  

 Hypercapnie 

 Hypo-aminoacidemie 

 Hypoglycemie  

 Hyperlactatische acidemie 

 

Diagnose 

 Diagnose intra-uteriene groeideficiëntie berust meestal op uitklaren vd zwsduur → interpretatie 

vd verwachte klinische parameters en echografische metingen op die zwsduur 

 Kliniek: evolutie gewicht, fundushoogte en perimeter  

o Kan ons richten: voorspelling groeirestrictie 

o Sensitiviteit 60 – 85%, specificiteit 80 – 90% en PPV 20 – 80% 

 Echografisch onderzoek 

o Van belang voor uitsluiten van foetale afwijkingen  

o Bevestigen vd vermoedelijke zwangerschapsduur: vnl steun op seriële metingen 

o Meting vd bipariëtale diameter: blijft tamelijk variabel  
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 Afvlakking vh hoofd is mogelijk bij  

 Stuitligging  

 Oligohydramnion 

 Kan w opgevangen door meten vd hoofdomtrek 

 Maar door herverdeling bloedvoorziening: deze diameters pas later in tijd beïnvloed 

o Abdominale omtrek: beste individuele reflectie vd foetale voedingstoestand 

o Daarnaast: talrijke ratio’s en formules om met echografisch bekomen afmetingen foetale 

gewicht te schatten ontwikkeld 

 Vaak scoren formules minder goed bij juist interessante extremen 

 Biochemisch: 5 – 10x verhoogd risico op groeideficiëntie bij gestegen α-foetoproteïnes in 

afwezigheid van congenitale anomalie 

 

Beleid 

 Al preventief: intensief opvolgen 

o Ptn die voorbestemd zijn voor intra-uteriene groeideficiëntie  

o Foetussen met normaal geschat gewicht maar kleine abdominale omtrek 

 Observatie vd foetale conditie bij intra-uteriene groeideficiëntie gebeurt obv  

o Maternaal geregistreerde kindsbewegingen  

o Frequente cardiotocografieën  

o Frequente echografische evaluaties van  

 1x/2 weken: biometrie 

 1 – 2x/week 

 Hoeveelheid vruchtwater  

 Dopplermetingen: a. umbilicalis en a. cerebri media  

o Biofysische profiel 

 Laattijdig vastgestelde intra-uteriene groeideficiëntie (> 32 w) is meestal gevolg van milde tot 

matige uteroplacentaire dysfunctie  

o Gevolg: te weinig O2- en nutriëntentransport voor normale groei en aeroob metabolisme 

o Voor deze ptn volstaat meestal nauwkeurige observatie met  

 Rust 

 Vermindering van stress  

 Rookstop indien van toepassing 

 Ifv ernst en zwsduur: voor- en nadelen van verder intra-uterien leven afwegen tov 

(voortijdige) verlossing 

o Eens oligohydramnion ontstaat: extra op hoede want voorbeschikt tot onvoorspelbare 

accidenten door combinatie van  

 Minder turgor in navelstreng  

 Plaatsgebrek 

o Bij intra-uteriene groeideficiëntie tgv placentaire dysfunctie na 36 zwsweken: relatief 

liberaal bij initiëren vd bevalling 

 Des te meer igv ook  

 Oligohydramnion 

 Progressief verslechterende dopplerflowmetingen: verhoogde weerstand in a. 

umbilicalis en brainsparing 

 Deceleraties vd foetale harttonen  

 Groeistilstand 

o Bij ptn met vroegtijdig vastgestelde (vóór 32 weken) of symmetrische intra-uteriene 

groeideficiëntie 

 Igv geen maternale cardiovasculaire of systemische pathologie aanwezig 

 Denken aan  

 Congenitale infectie (5%) 

 Chromosomale of andere afwijkingen (20%) 

 Uitgesproken uteroplacentaire dysfunctie 

 Hier kan cordocentese w overwogen om infectie, chromosomale afwijkingen en 

hypoxemie te documenteren → helpen bij beoordeling vh zinvol zijn van sectio 
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o Vroegtijdige partus < 36 weken 

 Serieus overwegen bij  

 Groeistilstand gedurende 3 weken 

 Anamnion 

 Progressief verslechterende dopplerflowmetingen: verhoogde weerstand in a. 

umbilicalis en brainsparing 

 Abnormaal foetaal hartpatroon 

 Liefst na voorafgaande longuitrijping 

 Veel foetussen zullen bij al bestaande antenatale hypoxie bijkomende stress vd arbeid niet 

verdragen → dan verplicht om keizersnede uit te voeren 

 

Leeftijd en pariteit 

 Beoordeling vd ideale leeftijd en pariteit om zwanger te zijn: veel relativiteit en subjectiviteit 

in tijdsgeest waar (in westerse wereld)  

o Om allerlei redenen neiging bestaat om eerste zws uit te stellen  

 In Be: al > 28 jaar voordat men eerste kind krijgt! 

o Door artificiële procreatie: zws’en op 64-jarige leeftijd zijn beschreven 

 Toenemende leeftijd: meer 

o Miskramen 

o Chromosomale afwijkingen 

 
 Kans op trisomie neemt toe met leeftijd, kans op turner blijft zelfde! 

 Bv. risico op geboorte van kind met trisomie 21 ifv maternale leeftijd 

Maternale leeftijd Risico trisomie 21 

< 20 jaar 1/1550 

35 jaar 1/385 

40 jaar 1/105 

> 45 jaar 1/25 

o Hypertensieve aandoeningen 

o Intra-uteriene groeirestricties 

o Preterme arbeid 

o Gynaecologische problemen 

o Diepe tromboses  

o Embolieën  

 Met toenemende pariteit: meer  

o Anemie 

o Onstabiele liggingen 

o Placentaloslatingen 

o Baarmoederrupturen  

o Postpartumbloedingen 
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Meervoudige zws 

 

Definitie en voorkomen 

 Onderscheid tss  

 
o Dizygote tweeling 

 Ontstaat door bevruchting van 2 afzonderlijke eicellen 

 Incidentie van dizygote tweelingen is afhankelijk van  

 Ras 

 Leeftijd 

 Pariteit  

 Graad van geassisteerde procreatie binnen samenleving = belangrijk! 

o Monozygote tweeling  

 Ontstaat na bevruchting van één eicel die later deelt in 2 bijna identieke embryo’s 

 Bijna maar niet helemaal omdat cytoplasmatische bijdrage verschillend blijft 

 Altijd dichoriaal 

 Afhankelijk van tijdstip splitsing 

 Igv binnen 72 uur na fertilisatie (morula, voor vorming vd “inner cell mass”): 

ontstaan van dichoriale, diamniotische zwangerschap 

 Igv tss dag 4 en dag 8 (blastocyst): monochoriale diamnionische zws 

 Igv na dag 8 (geïmplanteerde blastocyst): monochoriale monoamnionische tweeling 

 Igv nog later (na vorming vd embryonale schijf): Siamese tweeling  

 Incidentie van monozygote tweelingen: ongeveer constant aan 3,5/1.000  

 Aantal tweelingen binnen populatie 

o Aantal dizygote tweelingen = 2x aantal tweelingen met verschillend geslacht 

o Aantal monozygote tweelingen = totale aantal tweelingen minus 2x aantal met verschillend 

geslacht 

 Obstetrische risico van tweelingenzws: w meer bepaald door chorioniciteit (aantal placenta’s 

per foetus) dan zygociteit  

o Met andere woorden: belangrijkste is niet 1- of 2-eiig maar wel 1 of 2 placenta’s 

 2-eiige tweeling: altijd 2 placenta’s 

 1-eiige tweeling: 1 of 2 placenta’s afhankelijk van wanneer splitsing 

o Verhoudingen 

 Op 100 spontane tweelingen  

 72% dizygoot → 100% dichoriaal  

 28% monozygoot 

 In 72% monochoriaal  
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 In 28% dichoriaal 

 Anders gezegd: op 100 spontane tweelingen 

 80% dichoriaal: waaronder 10% monozygoot 

 20% monochoriaal: 100% monozygoot 

 Laatste decennia belangrijke toename aantal tweelingen 

 Vnl 2-eiige tweelingen (1-eiige is redelijk normaal gebleven) 

 90% dizygoot  

 10% monozygoot 

 2 oorzaken 

 Vnl tgv invasieve subfertiliteitsbehandelingen (IVF) 

 Ouderdom moeders 

 

Diagnose 

 Diagnose van meerlingzwangerschap: altijd overwegen na subfertiliteitsbehandeling 

 Meestal 

o Meer uitgesproken subjectieve zwangerschapstekens  

o Al van vroeg id zws: positieve discordantie 

 Echografie  

o Geeft meestal zekerheidsdiagnose  

o Laat toe klinisch belangrijke chorioniciteit te bepalen 

 Wijzend op dichoriale zws: vinden van 

 Dikke intra-embryonale membraan (> 2 mm) 

 Lambdateken 

 Twee placenta’s 

 Foetussen met verschillend geslacht 

 4 lagen in vliezen  

 Bv. A. monochoriale diamniotische tweeling, B. dichoriale tweeling  

 
 

Verwikkelingen 

 

Maternale verwikkelingen 

 Meer uitgesproken subjectieve zwangerschapstekens  

o Bv. emesis die ook nog frequenter evolueert naar hyperemesis 

o Mechanische lasten 

o Rug- en bekkenpijn 

o Kortademigheid 

o Last om te stappen  

o Varices  

 Verhoogd risico op miskramen met oa syndroom van “vanishing twin” 

o Bij diagnose van tweelingzwangerschap < 7e week: verdwijnen van  

 1 vruchtzak in ong 25%  

 2 vruchtzakken in 10% 

 Door grotere moederlijke bloedvolume-expansie en dubbele foetale nood: stijging kans op 

bloedarmoede en moeheid 

 Aantal problemen zijn verbonden aan verhoogde risico op preterme arbeid en geboorte 

o Risico correleert met aantal foetussen 

o Problemen die eraan verbonden zijn 
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 Mogelijk infectieuze complicaties bij preterme ruptuur vd vliezen  

 Toegenomen risico op longoedeem bij tocolyse en foetale longvoorbereiding 

 Risico op hypertensieve aandoeningen stijgt  

o Bij primigravida met tweelingzwangerschap: kans op ontwikkelen van pre-eclampsie 5x 

hoger dan gemiddeld 

 Hoger risico op vaginaal bloedverlies 

 Placenta 

o Door grotere placentavolume: placenta previa frequenter 

o Risico op placentaloslating is gestegen: oorzaken 

 Placentavolume  

 Voorbeschiktheid tot hypertensieve aandoeningen  

 Frequente voorkomen van hydramnion  

 Veel vruchtwater: bij ong 12% vd tweelingzwangerschappen 

o Al dan niet als deel van “transfuseur-tranfusé”-syndroom 

o Correleert met risico op preterme arbeid 

 Als 1 foetus afsterft 

o Ontstaan risico’s voor overblijvende foetus 

o Ook risico’s op intravasculaire coagulatie bij moeder 

→ vele van deze moederlijke verwikkelingen kunnen leiden tot prenatale hospitalisatie 

 Verlossing gebeurt vaak operatief met meer kans op bloeding en infectie 

 Ook in postpartum: risico op bloeding verhoogd door  

o Grote placentaire oppervlakte  

o Voorbeschiktheid tot baarmoederatonie 

 Postnataal: moeder blootgesteld aan stress en vatbaarder voor depressie 

 

Foetale verwikkelingen 

 Perinatale morbiditeit en mortaliteit ivm éénlingzwangerschap hoog 

o Tweelingen verantwoordelijk voor 10% vd perinatale sterftes  

 Inclusief miskramen en late neonatale sterftes: 10 – 20x hoger dan bij éénlingzws 

o Preterme geboorte is hoofdbedreiging van tweelingzwangerschap  

 40 – 45% 

 Is 7 – 8x meer dan bij éénlingzwangerschap 

o Congenitale afwijkingen komen meer voor  

 2x meer majeure afwijkingen: neurale buisdefecten, darmatresie, hartafwijkingen 

 Specifieke afwijkingen  

 Siamese tweeling (1/200) 

 Acardiacus (1/100) 

 Typisch: “tranfuseur-transfusé”- of “twin-to-twintransfusie”-syndroom 

o Te wijten aan placentaire vasculaire (meestal arterioveneuze) anastomoses 

o Komt voor bij 5 – 15% vd tweelingzwangerschappen  

 Vnl monochoriale zwangeschappen 

 Ernstig in 1% 

o Bij onevenwichtige vasculaire anastomose ontstaat  

 
 1 donor  

 Kenmerken 

 Anemisch 
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 Hypovolemisch  

 Groeivertraagd 

 Gefixeerd tegen baarmoederwand in oligohydramnion 

 1 receptor 

 Kenmerken 

 Polycytemie 

 Hypervolemie 

 Polyurie  

 Vaak  

 Ascites 

 Pleura-uitstorting  

 Hydropericard  

 Hydramnion 

o Typisch optreden: relatief acuut en onvoorspelbaar tss 18e – 26e zwsweek  

o Met niet invasieve behandeling: mortaliteit 79 – 100% 

 Hydramnion bevordert risico op preterme partus  

 Afsterven van 1 lid vd tweeling → soms zeer ernstige morbiditeit bij overblijvende lid 

 Door veroorzaken van  

 Acute hemodynamische veranderingen  

 Intravasculaire stolling  

 Gevolg: cerebrale en renale letsels  

 Hydramnion  

o Oorzaken 

 Verwikkelt vaak tweelingzws binnen context van “transfuseur-transfusé”-syndroom 

 Maar ook door frequenter voorkomen 

 Congenitale afwijkingen 

 Gestoord maternaal koolhydratenmetabolisme  

 Idiopatische vorm  

o Hydramnion: belangrijke risicofactor voor preterme partus 

 Navelstrengaccidenten komen vaker voor 

o Mortaliteit tot 50% komen bij tweelingzwangerschappen  

o Reden: meer frequent 

 Preterme arbeid 

 Preterme ruptuur vd vliezen 

 Hydramnion 

 Malpresentatie  

 Evt verstrengeling vd navelstreng bij monochoriale monoamnionische tweelingzws (2% 

vd monozygote tweelingzwangerschappen) 

 Mortaliteit tgv asfyxie: 4 – 5x hoger bij tweelingen dan bij eenlingen → verband met 

o Intra-uteriene groeirestrictie 

o Navelstrengaccidenten 

o Hydramnion 

o Risico’s van operatieve verlossing  

o Risico’s van cohabitatie met afgestorven partner 

 Bij monochoriale tweelingen: specifiek risico op neurologische morbiditeit 

o Bij stuithoofdligging kunnen foetussen perpartaal zeldzaam verhaken: “locked twins” 

 

Begeleiding en behandeling 

 

Aanpak van tweelingzwangerschap begint al preconceptioneel  

 Bij noodzaak tot medische begeleide bevuchting: zorgzaam en voorzichtig te werk gaan → 

risico op induceren van meerlingzwangerschap zo laag mogelijk houden 

 

Tijdens zwangerschap 

 Prenatale opvolging  
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o Regelmatige, supportieve zorg met anticipatie en aandacht voor mogelijke verwikkelingen 

o Zorgen voor evenwichtig uitgebalanceerd goed dieet met  

 Foliumzuur- en ijzersupplementen  

 Goede hydratatie 

o Zo snel mogelijk: chorioniciteit vd zws bepalen omdat deze in belangrijke mate prognose 

bepaalt 

o Echografisch: vroege opsporing van  

 Transfusiesyndroom  

 Navelstrengverwikkelingen 

 Congenitale afwijkingen 

 Activiteiten: zwangere bepaalt vanaf 20e zwsweek best zelf haar ritme  

 Vroegtijdige detectie en behandeling van eventuele 

o Zwangerschapshypertensie  

o Diabetes  

o (dreigende) preterme arbeid 

 Klinisch onderzoek  

 Echografische en biochemische baarmoederhalsevaluatie  

 MAAR profylactische nut van bedrust, hospitalisatie, preventieve cerclage en tocolyse is 

niet bewezen 

 Ikv foetale verwikkelingen 

o (dis)cordante groei opvolgen  

 Vanaf midden vd zws: om 2 – 3 weken echografische evaluatie  

o Vanaf ongeveer 30 weken: regelmatig biofysisch profiel vd foetussen → individueel foetaal 

welzijn inschatten 

o Bij bestaan van hydramnion: regelmatige amniocenteses afwegen tov placentoscopische 

laserinterruptie bij “transfuseur-transfusé”-syndroom vd anastomes 

o Bij (dreigende) mors in utero van 1 lid van tweelingzwangerschap 

 Waakzaam zijn over foetale welzijn vh overlevende lid 

 Mede ifv chorioniciteit: geïnduceerde partus overwegen 

 Liefst vóór bloeddrukdalingen en diffuse intravasculaire stolling irreversibele letsels 

hebben veroorzaakt 

 

Arbeid en bevalling van tweelingzwangerschap  

 Gebeuren best in hospitaalomgeving 

o Bij verwikkelingen zelfs best in tertiair centrum 

o Beëindiging vd zws  

 Moet overwogen w bij hypertensie en groeirestrictie  

 Uit opportuniteitsredenen: vanaf 38 weken 

 Bevallingswijze is afhankelijk van ligging van foetussen 

o Bij partus  

 2 hoofdliggingen in 45% 

 Hoofd- en stuitligging in 37% 

 2 stuitligging in 10% 

 Hoofd- en dwarsligging in 5% 

 Stuit- en dwarsligging in 2%  

 2 dwarsliggingen in 0,5% 

o Als eerste foetus in hoofdligging ligt: natuurlijke partus mogelijk 

 Maar vandaag zullen velen (zonder bewezen betere uitkomst) natuurlijke partus enkel 

aanvaarden met ook tweede foetus in hoofdligging 

 Bij inductie voorziet men IV lijn 

o Men anticipeert hoger risico op  

 Bloedverlies 

 Weeënzwakte  

 Atonie 

o Continue monitoring van beide foetussen is aangewezen  
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o Epidurale verdoving: comfortabel voor moeder en arts want  

 Pijnbestrijding  

 Laat snelle omschakeling toe naar keizersnede of interne versie! 

 In ieder geval noodzaakt bevalling aanwezigheid van  

o Ervaren obstetricus 

o Vroedvrouw 

o Pediater  

o Anesthesist 

 Meerlingen van grotere orde w dmv keizersnede verlost 

 

Na bevalling 

 In postpartum: bloedverlies maximaal trachten beperken 

 Aandacht voor  

o Voldoende rust  

o Ondersteuning bij verzorging en voeding van 2 meestal kleinere kinderen 

 Organisatie nodige thuishulp  

 Aangepast contraceptief advies 
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Zwangerschap bij vrouwen met voorafbestaande ziekte 

 

Inleiding 

 Populatie die zwanger w: meestal (relatief) fit en gezond  

o Maar relatief kleine proportie leidt aan voorafbestaande ziekte 

o Toenemend: vrouwen met ook ernstige ziekten stellen vraag naar haalbaarheid van zws 

 Deze zws’en komen zelden ongepland: meestal op voorhand plannen hoe je met ziekte 

en zws moet omgaan 

 Idealiter gebeurt er assessment vóór zws  

o Multidisciplinaire benadering aangewezen 

o Twee basisvragen moeten beantwoord w  

 Wat is invloed van zwangerschap op aandoening? 

 Wat is invloed van aandoening op zwangerschap? 

 

Zws en hartzieketen 

 

Inleiding 

 Zowel congenitale als verworven hartaandoeningen kunnen zws verwikkelen 

o Congenitale hartaandoeningen (zeker die met pulmonale hypertensie): neemt relatief 

gesproken toe → nu ongeveer 33% 

 W beter behandeld, geopereerd, … → geraken tot in reproductieve levensfase en w 

zwanger 

o Verworven hartaandoeningen omvatten door veroudering vd zwangeren meer  

 Cardiomyopathieën  

 Ischemische hartaandoeningen 

 Bv. zws bij pt die al myocardinfarct heeft gehad 

o Itt vroeger: hoofdzakelijk ptn met reumatisch kleplijden die zwanger werden 

 Moederlijke sterfte tgv hartaandoeningen: vergelijkbaar met die tgv trombo-embolieën 

 

Invloed van zwangerschap op hartziekten 

 Effecten zws op hartziekten: grotendeels verklaarbaar door fysiologische veranderingen vh CV 

systeem tijdens graviditeit  

o Vnl toegenomen bloedvolume en hartdebiet 

o Hoogste risico op decompensatie: tijdens arbeid en in onmiddellijke postpartum (vnl bij 

mitraalklepziekten)  

 Tijdens elke contractie: nog extra toename van hartdebiet (autotransfusie) 

 Tijdens bevalling: plotse reductie bloedvolume → decompensatie 

 Dus heel belangrijk om vrouwen ook na bevalling op te volgen (postpartum)! 

 Na bevalling: reductie uteriene bloedbevloeiing → significante autotransfusie 

 Invloed hangt af van onderliggende hartziekte 

o Bv. mitraalinsufficiëntie beter verdragen want TPR vermindert → meer voorwaartse CO 

o Bv. aortastenose gaat minder goed want hart kan minder met verhoogd hartdebiet overweg 

 Bij matige en ernstige hartziekten: hartfalen mogelijk door zwangerschap 

o Meestal w decompensatie uitgelokt door tachycardie die verkorte ventriculaire vullingstijd 

veroorzaakt 

o Compromitterende factoren  

 Fysiologische anemie met verminderd zuurstoftransport 

 Respiratoire infectie 

 Koorts 

 Excessieve fysische inspanningen (bv. te hard moeten meepersen) 

 Sterke emoties en pijn 

 Infectieuze endocarditis komt door hyperdynamische toestand gemakkelijker voor  

o Endocarditisprofylaxis: moet wanneer aangewezen rigoureus w toegepast 

o Febriele toestand: behandelen en zorgvuldig observeren 

 Naargelang sterfterisico dat bij hartaandoeningen met zws geassocieerd is: 3 groepen 
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o Risico op fatale uitkomst < 5% 

 Niet verwikkeld atriaal en ventriculair septumdefect 

 Niet verwikkelde open ductus 

 Letsels vd pulmonale en tricuspiede klep 

 Gecorrigeerde tetralogie van Fallot 

 Biokleppen  

 Milde mitraalstenose  

o Mortaliteit van 5 – 15% (slechts aanvaardbaar igv zeer uitgesproken kinderwens, maar is 

echt limiet van aanvaardbaarheid) 

 Ernstige mitraalstenose en mitraalstenose met atriale fibrillatie 

 Kunstkleppen 

 Aortastenose 

 Niet verwikkelde coarctatio aortae 

 Niet gecorrigeerde tetralogie van Fallot 

 Doorgemaakt hartinfarct  

 Marfansyndroom met normale aorta 

o Mortaliteit 25 – 50% (dus nog moeilijk te aanvaarden: zws afraden!!) 

 Pulmonale hypertensie 

 Verwikkelde coarctatio aortae  

 Marfansyndroom met aorta-aantastingen  

 Eisenmenger syndroom = waar je meeste angst van hebt 

o Bij congenitale aandoeningen krijg je dan R-L shunt ipv L-R 

o Normaal als je groot VSD of ASD hebt: gemakkelijk ontwikkeling zekere pulmonale HT  

 Hogere druk dan normaal in pulmonale circulatie maar je behoudt meestal min of meer 

evenwicht 

 Op termijn: kan leiden tot R-L shunt 

 Zeker tijdens zws!: verminderde systeemweerstand 

 Niet meer compatibel met leven 

 

Invloed van hartziekten op zwangerschap 

 Effecten van hartziekten op zws 

o Vnl risico’s op  

 Preterme geboorte  

 Intra-uteriene groeideficiëntie 

o Dit vnl bij  

 Cyanogene hartaandoeningen  

 Hartaandoeningen met ernstige functionele weerslag 

 Veel hartaandoeningen kennen erfelijke factor 

o Sommige congenitale maternale hartaandoeningen: risico op congenitale hartziekte bij 

foetus  

 ASD: risico aangetaste foetus 3 – 11% 

 VSD: 19 – 23% 

 Marfan’s syndroom: 50% (want is autosomaal dominant) 

o Dan is genetisch consult aangewezen 

 

Begeleiding en behandeling vrouwen met hartaandoening die zwanger willen w: vss stadia 

 Preconceptioneel  

o Maternale en foetale risico’s van zwangerschapsproject bespreken 

o Medicamenteuze behandeling optimaliseren 

o Heelkundig herstelbare letsels corrigeren  

o Multidisciplinaire opvolging organiseren 

 Prenataal  

o Multidisciplinaire begeleiding verzorgen 

 Ifv ernst: ambulant, semiambulant of bij hospitaalopname 

o Rust voorschrijven  
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 Heel belangrijk!! 

 Ook extra belasting vermijden 

o Aanleren om compromitterende interferentia maximaal te mijden 

o Elke infectie: krachtdadig behandelen  

o Anemie in mate vh mogelijke voorkomen 

o Goede tandverzorging is essentieel! 

o Endocarditisprofylaxis  

o Bij kunstkleppen: anticoagulatie van coumarines naar heparines overschakelen 

o Dragen van steunkousen zal w aangeraden 

 Arbeid en bevalling  

o Zo gemakkelijk en stressloos mogelijk laten verlopen  

 Epidurale pijnbestrijding 

 Nuttig hulpmiddel: geen pijn 

 Wel zorgen geen hypotensie te veroorzaken 

o Goede positionering vd barende in laterale tilt of halfzittende houding: hemodynamisch 

belangrijk  

o Lithotomie moet w vermeden 

o Monitoring 

 Continue cardiovasculaire monitoring vd moeder is nodig met bijzondere aandacht voor 

ritmestoornissen 

 Welzijn vd foetus intensief opvolgens 

o Hoe bevallen? 

 Vaginale geboorte is meestal mogelijk  

 Assistentie tijdens 2e fase vd arbeid met forceps of zuignap kan aangewezen zijn 

 Keizersnede moet meestal enkel wegens obstetrische redenen w uitgevoerd 

o Door omvangrijke autotransfusie: tijdens 3e fase belangrijke volumeverschuivingen  

 Proberen te bekomen dat er veel bloedverlies is (weinig bloedshift) 

 Vitaal: intensieve monitoring gedurende 48 – 72 uur  

o Ook baarmoederatonie moet vermeden w  

 Door trage oxytocinetoediening  

 Owv risico op hypotensie en tachycardie  

o Endocarditisprofylaxis 

 Perpartaal aangewezen (doch mss iets meer wikken en wegen dan vroeger gedacht, 

maar vaak wil men geen risico nemen) bij  

 Kunstkleppen 

 Doorgemaakte endocarditis 

 Meeste congenitale hartaandoeningen 

 Kleplijden  

 Na klepchirurgie 

 Hypertrofische cardiomyopathie  

 Mitraalklepprolaps met regurgitatie 

 Igv infectie aanwezig: profylaxe ruimer doen bij blaassondage en vaginale partus 

 Postnataal !!! (controle eindigt niet bij bevalling!) 

o Neonaat onderzoeken op mogelijke hartproblemen  

o Met ouders: veilige en efficiënte anticonceptie bespreken 

 

Zws en respiratoire aandoeningen 

 

Astma 

 Astma = omkeerbare luchtwegobstructie  

o Uitgelokt door  

 Immunologische factoren 

 Infecties  

 Emoties 

o Prevalentie van astma gedurende zws: 0,1 – 2%  
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 Dus relatief frequent voorkomende ziekte 

 Hoogst bij mensen men atopische constitutie 

 Invloed vd zwangerschap op astma: relatief beperkt en wisselend 

o Doorgaans niet meer of heviger aanvallen dan buiten zws (behalve bij respiratoir falen) 

o Soms staken ptn inname van noodzakelijke medicatie owv angst voor negatieve effecten 

op foetus → kan aanvallen uitlokken  

 GM zijn niet gevaarlijk maar status astmaticus is wel gevaarlijk voor foetus 

 Best w hiervoor tijdens preconceptionele consult gewaarschuwd 

o Bij 1/3 vrouwen verbetert symptomatologie: gewoonlijk progessief over hele zws 

 Invloed van astma op zwangerschap: meestal minimaal 

o Foetale risico’s: bij permanent hypoxemische patiënten  

 Intra-uteriene groeideficiëntie kan optreden  

 Mogelijk is risico op preterme geboorte licht gestegen 

o Kans dat neonaat later zelf astma ontwikkelt: 6 – 30% (max 1/3) → ifv atopische constitutie 

van moeder en vader 

 Begeleiding en behandeling 

o Preconceptioneel of zeker prenataal  

 Levensstijl optimaliseren 

 Indien nodig (liefst lokale) therapie optimaliseren 

 Inhalatiesteroïden (bv. betamethasone) kunnen gebruikt w zonder veel systemische 

effecten 

 β2-agonisten: ook geen specifieke problemen 

 Inhalatie van natriumchromoglicaat kan maar gebeurt minder in deze groep ptn 

 Als nog theofylline w gebruikt: rekening houden met toegenomen klaring ervan 

tijdens zws 

 Met nieuwere immuunmodulatoren: omzichtig omspringen  

 Veelal heeft men ze niet nodig 

 Bij status astmaticus: prompt IV steroïdtherapie starten in intensieve setting! 

o Astma is geen reden voor electieve verlossing 

o Arbeid en bevalling stellen meestal geen problemen 

 Epidurale verdoving kan stress verminderen 

 1 aandachtspunt: we gebruiken medicatie die op gladde spieren werken om baarmoeder 

te laten samentrekken → zien dat we astma-aanval niet uitlokken 

 Oxytocine en prostaglandine E2 kunnen veilig worden gebruikt 

 Vermijden van ergometrine en prostaglandine F2α want kunnen bronchoconstrictie 

uitlokken 

 Als moeder chronische steroïdtherapie volgt: perpartaal stressdosis steroïden (bv. 150 

mg hydrocortisone IM) toedienen 

o Borstvoeding is bij astma niet tegenaangewezen 

 

Sarcoidose 

 Prevalentie < 1% → zeldzaam tijdens zws  

 Komt al eens aan licht via erythema nodosum 

 Gevolgen 

o Uitzonderlijk aanleiding tot pulmonale fibrose, hypoxemie, pulmonale hypertensie en cor 

pulmonale 

o Granulomen zijn beschreven in placenta maar niet in foetus 

 Cave: hypergevoeligheid aan vitamine D kan bestaan → hypercalcemie 

o Hiermee rekening houden bij keuze van vitaminepreparaat  

 

Tuberculose 

 Tuberculose kent toenemende prevalentie 

o Op wereldschaal nog altijd belangrijke infectieuze aandoening  

o W veel voor gewaarschuwd maar in onze context relatief marginaal 

o Vaak in associatie met HIV-infectie 
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 Invloed van tuberculose op zwangerschap en omgekeerd 

o Zwangerschap géén specifieke risicofactor voor tuberculose: beïnvloedt noch pathogenese 

noch progressie van latente naar actieve fase 

o Screening naar tuberculose gebeurt niet systematisch → w beperkt tot risicogroepen  

 Bv. vrouwen met mogelijke recente besmetting  

 Bv. vrouwen met gecompromitteerd immunologisch systeem 

o Infectie gaat zelden transplacentair  

 Dan meestal geassocieerd aan miliaire tuberculose en HIV 

o Placentaire granulomen komen wel meer voor 

 Begeleiding en behandeling 

o Zo mogelijk w behandeling al in preconceptionele periode gestart 

o Behandeling infectie: klassieke medicatie kan tijdens zws genomen w 

 Voor latente infectie: tijdens zws behandelingsschema obv isoniazide aangeraden 

 Voor actieve infectie 

 Combinatie van isoniazide, rifampicine en ethambutol gedurende 2 maanden 

 Gevolgd door isoniazide en rifampicine tijdens volgende 7 maanden 

 Pyridoxine (vit B6) moet aan isoniazide w geassocieerd 

 Pyrazinamide  

 Lijkt niet meer absoluut noodzakelijk bij eerstelijnsbehandeling 

 Zeker nog plaats bij  

 Tuberculeuze menigitis 

 Geneesmiddelenresistentie  

 Samengaande HIV-behandeling 

o Bij open tuberculose 

 Isolatiemaatregelen! → beletten dat neonaat bij partus en daarna besmet w  

 Neonaat: actieve en passieve bescherming 

 Isoniazide  

 BCG-vaccin (Bacillus van Calmette en Guérin)  

o Bij met standaard-GM behandelbare moeder-kindparen: borstvoeding mogelijk 

o Pyridoxinesupplement: ook voor neonaat aangewezen  

 Zelfs als enkel moeder behandeld w 

 

Kyfoscoliose 

 Geeft bijna nooit problemen, zelfs bij extreme vormen (prof heeft nog nooit problemen gezien)! 

 Moet al ernstig zijn → zal zelden longfunctie compromitteren 

o Bij vitale capaciteit < 1 – 1,5 L: hypoxemie en evt pulmonale hypertensie treden op 

 Ernstige vormen zijn tijdens zws vaker verwikkeld met  

o Intra-uteriene groeideficiëntie  

o Preterme geboorte 

 Zelfs bij extreme deformiteiten blijft zws mechanisch mogelijk 

 Voor verlossing zal er wel vaak sectio nodig zijn 

 

Mucoviscidose 

 Mucoviscidose = multisysteemaandoening waarbij vnl gevolgen van aantasting van longen en 

pancreas klinisch op voorgrond staan 

o Autosomaal recessieve aandoening  

 Ong 1/20 draagt aangetast gen  

o Bij mannelijke subfertiliteit zal men ermee rekening houden 

 Maternale risico’s tijdens zws houden vnl verband met  

o Bestaan van evt pulmonale hypertensie  

o Malabsorptie: kan tot cachexie leiden 

 Langs foetale zijde  

o Risico op intra-uteriene groeideficiëntie  

o Genetisch risico 

 Behandeling: hoofdzakelijk supportief 
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 Bij counseling: rekening houden met levensverwachting (ondanks nieuwe therapeutische 

mogelijkheden waaronder transplantatie) 

 In moedermelk: hoger zoutgehalte (of mss niet?: prof is er niet van overtuigd) 

 

Pneumonie 

 Prevalentie van pneumonie gedurende zws: ongeveer 1%  

o Moet vnl gedifferentieerd w van  

 Longembool  

 Hartinfarct 

o HIV-problematiek moet nu steeds in deze context w betrokken 

 Kiemen 

o Meestal streptokok of andere bacteriële agentia 

o Varicella kan tijdens zws relatief specifiek pneumonie veroorzaken (!!!) 

o Mycoplasmen kunnen ook verwekkers zijn 

 Spreiding van mycotische infectie komt tijdens zws gemakkelijker voor 

 Risico’s voor zws  

o Houden vnl verband met koorts → kan aanleiding geven tot  

 Miskraam  

 Preterme geboorte 

o Mycoplasmapneumonie heeft doorgaans geen effect op foetus 

 RX thorax: geen probleem mits afscherming vh abdomen (maar natuurlijk enkel op indicatie) 

 Behandeling: niet onderbehandelen maar ook zeker niet overbehandelen 

o Dosis vd antibiotica aanpassen aan verhoogde distributievolume 

 Dus zeker niet dosis verlagen maar eerder verhogen! (cfr. verderop anti-epileptica) 

o Aciclovir of analoog: aangewezen bij varicellapneumonie 

 

Trombo-embolieën 

 

Voorkomen 

 Trombo-embolieën: oorzaak van maternale mortaliteit in bijna 1/5 gevallen 

o Komen voor vergelijkbare leeftijdsgroep 5x frequenter voor tijdens zws en puerperium dan 

daarbuiten 

o Zws en puerperium  

 0,5 – 1,4% met trombose verwikkeld 

 0,3 – 1,2% met longembolie verwikkeld 

 Klassieke triade van Virchow 

o Verandering in bloedsamenstelling heeft slechts minimale impact tijdens zws 

 Behalve bij dehydratatie 

 Rekening houden met trombofilies bv. proteïne S en C- deficiënties, aPC-resistentie, 

anti-trombine-III-deficiëntie, lupus anticoagulans, homocystinurie, … 

 Soms toevallig gevonden 

 Bv. tijdens ernstige zws-hypertensie w men gesreend naar onderliggende 

factoren: trombofilie is hier één van 

 Bv. herhaalde miskramen: trombofilie kan onderliggende factor zijn 

o Vertraging vd bloedstroomsnelheid in venen vd OL aan einde vd zws 

 Vnl door druk vd zwangere baarmoeder  

 Ook door globaal verminderde lichaamsactiviteit 

 Voldoende en vlugge mobilisatie is daarom aangewezen  

 Oa ook bij vliegtuigreizen  

 Niet alleen in postpartum 

o Beschadiging van intima w gezien bij  

 Hypertensieve aandoeningen 

 Heelkunde bv. zeker keizersnede 

 Lokale infecties  

 Bacteriëmies 
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 Veneuze tromboses: vnl gelokaliseerd thv 

o Kuitvenen → kunnen uitbreiden naar v. poplitea 

o V. femoralis communis 

o V. iliofemoralis → uitbreidingsmogelijk naar vena cava 

o Vena saphena magna en parva  

o Varices 

 Belangrijke verwikkelingen  

o Longembool  

 Kan mild, ernstig en recurrent zijn  

 In 50% voorafgegaan door tekens van trombose 

o Postflebitissyndroom 

 Tgv beschadiging van venen: vnl kleppen 

 Symptomen 

 Zwelling 

 Variceuze venen 

 Eczema  

 Ulceraties 

 

Diagnose 

 Diagnose van trombo-embolieën berust in eerste instantie op hoge graad klinische alertheid 

o Oppervlakkige tromboflebitis  

 Rode, gevoelige vene met  

 Inflammatie  

 Oedeem  

 Soms ook milde koorts 

 Zolang deze oppervlakkig blijft: weinig risico op embolieën → behandeling 

 Steunkousen  

 Anti-inflammatoire middelen 

o Diepe tromboflebitis  

 Soms symptoomloos met slechts milde koorts 

 Doorgaans 

 Gevoelige kuit 

 Oedeem  

 Warmer aangetast wat uitgezet been 

 Bij aantasting vd v. femoralis kan “phlegmasia alba dolens” ontstaan met  

 Pijn 

 “non pitting”-oedeem  

 Gemarbreerde oppervlakkige venen 

 Venografie: mogelijk (mits afschermen foetus) maar bijna niet meer gedaan  

 Duplex-echografie 

o Nut 

 Laat visualisatie vd klonter soms rechtstreeks toe 

 Bestuderen vd bloedstroom bij compressie  

 Bestuderen uitzettingsmogelijkheden vd vene bij Valsalva-manoeuvre 

o Boven inguinale ligament en in kuit: minder dienstbaar 

 Diagnose longembolie: nuttige onderzoeken 

o Radiologisch onderzoek vd thorax 

o Elektrocardiogram 

o Bloedgassen  

o Ventilatie-perfusiescan: straling ong 50 mrem (is 1/10 vd maximaal toegelaten dosis)  

 

Behandeling 

 Preventie 

o Dragen van steunkousen 

o Goede hydratatie  
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o Vlugge mobilisatie  

o Preventie tijdens zws: profylactische dosis LMWH 

 Waarom LMWH? 

 Te groot om transplacentair te gaan → geen effect op foetus 

 Itt coumarines die vroeger gebruikt werden (vnl in 2e – 3e trimester): gaan wel 

transplacentair 

 1e trimester: teratogeen 

 2e – 3e trimester: ook anticoagulatie bij foetus → hersenbloedingen, … 

 Afhankelijk van risico 

 Bij hoog tromboserisico: gedurende hele zws en postpartum 

 Bij laag risico: behandeling kan beperkt blijven tot postpartum 

 Profylactische dosis heparine moet dag vd bevalling gestopt w als epidurale analgesie 

gewenst is 

 Indicaties? 

 Ptn die al trombose tijdens leven hebben doorgemaakt 

 Ptn met trombofilie: individueel bekijken 

 Tijdens zws: LMWH ifv of pt al trombose heeft gedaan, antitrombine-deficiëntie, 

… 

 Na bevalling: altijd 

 Behandeling DVT en longembolie: toediening equivalent van ongeveer 40.000 E heparine pd  

o Tegenwoordig meestal SC  

 Al dan niet na IV opladingdosis 

o Ifv ernst (zoals buiten zws): evt ook overwegen van 

 Trombolyse 

 Embolectomie  

 Plaatsen van cardiopulmonale bypass  

 Plaatsen van beschermende filters in vena cava  

o Behandeling moet minstens tot 6 weken postpartaal w aangehouden 

 Evt ovv orale anticoagulantia 

o Bij curatieve antistollingbehandeling: met anesthesist en internist peripartaal af- en 

opbouwschema afspreken 

 Langdurige behandeling met heparine geeft aanleiding tot  

o Botverlies → gelijktijdig calciumsupplement met vitamine D w aangeraden 

o Zeldzaam: trombopenie 

 

Hematologische aandoeningen 

 

Anemie 

 

Zws gaat gepaard met extra-nutritionele noden → risico op anemie 

 Zeker bij meerdere kort opeenvolgende zwangerschappen 

 Anemie = hemoglobinegehalte < 11 g/dL tijdens zwangerschap  

o In 90% veroorzaakt door ijzertekort  

 Dus meest frequent is ferriprieve anemie!! 

o Soms door foliumzuurtekort: dan vaak samen met ijzertekort 

o Zeldzaam door vitamine B12-tekort 

 

IJzertekort 

 Zwangerschap → precaire ijzerbalans met toegenomen ijzernood: 2,5 – 6,6 mg/dag 

o W deels opgevangen door  

 Toegenomen intestinale ijzerabsorptie  

 Mobilisatie vd ijzerreserves 

o Maar blijft problematisch 

 Zeker bij vegetariërs omdat in vlees aanwezige ijzer beter w opgenomen dan ijzer dat 

men in plantaardig voedsel vindt 
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 IJzertekort leidt tot  

o Anemie 

o Dysfunctie van ijzerbevattende enzymen die belangrijk zijn voor  

 Normale musculaire en epitheliale functie 

 Neurotransmissie 

 Invloed van anemie op zws 

o Maternale problemen van anemie tijdens zws 

 Vnl hoger risico op preterme arbeid 

 Meer bloedverlies tijdens bevallingsproces bij al anemische patiënten  

 Onduidelijk waarom 

 Maar je vertrekt dus van lagere reserve → om onduidelijke redenen nog meer bloeden 

 Lange recuperatietijden vd ijzerreserves: > 1 j als geen ijzersupplementen w gegeven 

 Ijzerafhankelijke dysfunctie van weefselenzymen verklaart gunstige invloed van 

ijzertherapie voordat hemoglobinegehalte stijgt 

 Weerstand vermindert: pt sneller ziek → meer verwikkelingen tijdens zws 

o Vnl laatste 4 weken vd zws: actief transplacentair ijzertransport → foetale risico’s van 

moederlijke anemie  

 Lagere foetale ijzerreserves (rekening houdende met eigen referentiewaarden) 

 Minder goede oxygenatie vd foetus 

 Groeideficiëntie  

 Gedragsafwijkingen: vnl afwijkende psychomotorische scores 

 Ontwikkelen van hypertensie bij neonaat op latere leeftijd 

 Diagnose ferriprieve anemie  

o Berust op vaststelling van  

 Hemoglobinegehalte < 10,5 – 11 g/dL 

 Laag gemiddeld volume vd RBC (MCV) 

 Lage gemiddelde hoeveelheid hemoglobine per RBC (MCH)  

 Lage gemiddelde hemoglobineconcentratie in RBC (MCHc) 

o Ferritinegehalte als weerspiegeling vd ijzerreserves: < 12 mg/L 

 Is acute faseproteïne → bij inflammatie niet bruikbaar 

 Behandeling 

o Preventie door evenwichtige voeding 

o Bij diagnose van ferriprieve anemie: 60 – 80 mg ijzer per dag toedienen 

 Kan aanleiding geven tot obstipatie 

 Dus niet iedereen zomaar supplementen geven! 

 Tijdens glucosebelastingtest (23 – 24 weken) w dit opnieuw nagekeken → dan 

anemische ptn wel behandelen 

 Ijzerzouten → beste resorptie igv 

 Nuchter geven 

 Ingenomen met fruitsap 

 Ptn voelen zich al beter voordat stijging Hb optreedt want ijzerafhankelijke enzymen w 

sneller terug actief 

o Nut van profylactische ijzertherapie: omstreden 

 In ontwikkelde landen: geen invloed op  

 Geboortegewicht 

 Zwangerschapsduur  

 Maternale en foetale morbiditeit 

 Soms toch verdedigd owv niet hematologische nevenwerkingen van maternaal en 

foetaal ijzertekort 

o In postpartum: orale of zelfs IV ijzertoediening vaak aan orde 

 

Foliumzuurtekort 

 Slechts zelden reden van anemie want w al preventief genomen tijdens zws 

 Actieve vorm van FZ (dihydrofoliumzuur omgezet naar tetrahydrofoliumzuur): essentieel voor 

celgroei en celdeling 
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o Actieve weefsels zijn zeer gevoelig aan deficiënties bv. beenmerg en epithelen 

o Tijdens zwangerschap 

 Actief transplacentair transport van FZ  

 Toegenomen foliumzuurnood door  

 Uitgezette rode bloedcellenvolume 

 Groei van baarmoeder, foetus en placenta 

 Foliumzuurtekort kan optreden tgv  

o Toestanden die interfereren met in- of opname FZ 

 Inadequaat dieet 

 Ernstige ziektetoestanden 

 Gastro-intestinale stoornissen  

 Andere GM 

 Bv. orale antibioticatherapieën 

o Toestanden die aanleiding geven tot verminderde opslagcapaciteit  

 Leverziekten  

 Vitamine C-tekort  

o Analgetica, slaapmiddelen en antibiotica  

o Toestanden met verhoogd verbruik FZ 

 Multipariteit 

 Meervoudige zwangerschappen 

 Hemolytische aandoeningen 

 Resusincompatibiliteit  

 Infecties  

 Invloed van foliumzuurtekort op zwangerschap: foetale risico’s  

o Prenataal foliumzuurtekort → geassocieerd met 

 Neurale buisdefecten  

 (minder overtuigend) schizisproblematiek 

o Risico op megaloblastische anemie: vnl bij preterme geboorte 

 Diagnose foliumzuurtekort  

o Blijft moeilijk: foliumzuurbepaling is weinig zinvol 

o Vnl baseren op morfologische kenmerken van bloeduitstrijkje: verhoogd gemiddeld volume 

vd RBC (MCV) is richtinggevend 

 Is er enkel als gelijktijdig geen samengaand ijzertekort bestaat 

 Behandeling 

o Profylactisch: bij elke zwangere 400 µg foliumzuur pd  

 4 mg als anticonvulsiva w ingenomen 

o Parenterale therapie: soms nodig bij ernstige deficiënties 

o Bij mogelijke pernicieuze anemie: voorzichtig zijn met foliumzuurbehandeling want kan 

neurologische klachten verergeren 

 

Vitamine B12-deficiëntie 

 Anemie door vitamine B12-tekort is zeldzaam tijdens zws 

o Meestal in oudere leeftijdsgroep  

o Gaat meestal gepaard met subfertiliteit 

 2 groepen waarbij dit wel kan voorkomen 

o Heel strikte veganisten die zwanger zijn van tweeling 

o Bariatrische chirurgie 

 Dan moet je alle vitamines wat opvolgen (dus ook ruimere context) 

 Bij zws: al bestaande substitutie verder zetten of opstarten bij risicopatiënten 

 

Haemoglobinopathies 

 Haemoglobinopathies: gevolg van genetische defecten in globinesynthese 

 Onderscheid tss 

o Sikkelcelanemie: deficit in β-keten 

 300 miljoen mensen dragen sikkelcelgen 
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 In heterozygote vorm meestal geen groot probleem maar in homozygote vorm wel 

o Thalassemie: deficiënte synthese 

 β-thalassemies (major en minor) 

 Ptn hebben meer HbF en HbA2 om te compenseren 

 α-thalassemies: dan is ook foetale hemoglobine abnormaal  

 Voor moeder niet zo belangrijk tijdens zws: als ze overleefd heeft tot reproductieve 

leeftijd, is ze sowieso al niet homozygoot 

 Maar foetale totale α-thalassemie wel: foetaal Hb heeft ook α- en γ-ketens → igv 

volledig geen aanmaak α-ketens bij foetus: 4 γ-ketens = vaak mors in utero 

 Kliniek: opgedeeld in 

 Drager = heel mild 

 Matig 

 Ernstig 

 Aan mogelijkheid van haemoglobinopathie denken bij ptn uit Afrika, Caraïben, Middellandse 

Zeegebied en Verre Oosten 

o Significant gezondheidsprobleem in deze veelal armere landen 

 Voorkomen 

o 7% vd populatie draagt abnormaal gen dat verband houdt met haemoglobinopathies 

o Haemoglobinopathies: verantwoordelijk voor 3 – 4% vd kindersterfte < 5 jaar 

 Vanuit genetisch standpunt: bij risicopatiënten partner screenen als therapeutische 

consequenties bestaan en besproken zijn 

 Behandeling 

o Tijdens zws geeft men foliumzuur 

o Voorzichtig met ijzer: owv risico op hemochromatose 

 Mede owv transfusies: ijzergehalte al redelijk onder controle 

o Alles doen om geen hemolytische crisissen uit te lokken: vnl voornamelijk infecties 

vermijden 

o Door transfusies: hemoglobinegehalte tss 9 – 12 g/dL proberen te houden 

 

Idiopathische trombocytopenie 

 Niet zo onfrequent maar ‘vervelende aandoening’ 

 W veroorzaakt door antiplaatjesantistoffen die maternale en foetale trombocytopenie kunnen 

teweegbrengen 

 Evt mogelijk dat foetus ook bloedplaatjesaandoening heeft (moeilijk te voorspellen) 

 Behandeling 

o Behandelingsopties  

 Toediening van hoge dosissen vitamine C 

 Toediening steroïden  

 Toediening gammaglobulines 

 Symptomatisch toedienen van bloedplaatjestransfusies 

o Verlossing: zo atraumatisch mogelijk → alvast geen traumatische kunstverlossing 

 DD: denken aan  

o Auto-immune trombocytopenische purpura: ptn die op voorhand al laag aantal bpl hebben 

→ hebben auto-immuunziekte waarvan we As niet kunnen aantonen 

o Trombotische trombocytopenische purpura  

o Hemolytisch uremisch syndroom 

 

Schildklieraandoeningen 

zie cursus gynaecologie 

 

Pathologie vd nier en urologische tractus 

 

Urinaire infecties: meerdere factoren verklaren waarom zws voorbeschikt tot doormaken van 

urinaire infectie 

 Toegenomen urinestase door uitzetting vd nierafvoerwegen door  
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o Hormonale invloeden: progesterone 

o Mechanische invloeden: druk 

 Micro-organismen groeien makkelijker in zwangere urine owv  

o Grotere hoeveelheden suikers en aminozuren  

o Gunstiger pH 

 Verminderde blaasgevoeligheid in postpartum na evt epidurale analgesie en door perineale 

discomfort: bevorderen vnl invasie E. coli → hechten met P-fimbriae vast aan receptoren in 

uroepitheliale celmembranen 

 

Asymptomatische bacteriurie 

 Asymptomatische bacteriurie: > 100.000 kiemen/mL urine 

 Komt voor bij 6 – 7% vd zwangeren 

 Incidentie en mogelijke verwikkelingen wettigen systematische screening door onderzoek van 

gewassen urinespecimen 

o Ong 25% vd onbehandelde asymptomatische bacteriurie → ontwikkeling symptomatische 

infectie (opstijgende infectie mogelijk!) 

o 10% vd vrouwen: onderliggende afwijkingen vd urologische tractus 

o Er bestaat associatie met preterme partus en perinatale mortaliteit: mogelijk via  

 Symptomatische infectie  

 Frust onderliggend nierlijden 

 Zou beperkte efficiëntie van behandeling kunnen verklaren 

 Behandeling: 10-tal dagen van  

o Nitrofurantoine aan 100 mg/dag 

o Ampicilline aan 4x 500 mg/dag  

o Indien nodig: ander antibioticum 

 Herval komt voor tot in 30% vd gevallen 

 

Cystitis-urethritis 

 Klachten  

o (terminale) disurie 

o Urge  

o Pollakisurie 

 urine 

o Pyurie 

o Bacteriurie  

o Hematurie 

 Behandeling is zelfde als asymptomatische bacteriurie 

 Bij klachten en steriele klassieke urinecultuur: aan infectie met chlamydiae denken 

 

Acute pyelonefritis 

 Relatief frequente ernstige zwangerschapsverwikkeling 

o Vnl in 2e en 3e trimester 

o Meestal opstijgende infectie  

o Lokalisatie 

 50% rechts 

 25% links 

 25% bilateraal 

 Symptomen beginnen relatief abrupt  

o Dysurie 

o Hematurie 

o Rilkoorts 

o Lumbale pijn 

o Anorexie 

o Braken en nausea 

 Tekens  
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o Nierslagpijn 

o Pyurie  

o Anemie 

 DD 

o Appendicitis 

o Placentaloslating 

o Necrobiose van fibroom  

o In postpartum: endometritis 

 Behandeling: pt hospitaliseren 

o IV hydrateren  

o Antibioticatherapie toedienen 

 Igv geen gekende penicillineallergie: empirisch starten met ampicillinebehandeling 4x 

1g per dag gedurende 10 dagen  

 Zo nodig aanpassen volgens antibiogram 

o Bestrijden vd koorts  

o Klinisch 

 Bloeddruk, nierfunctie en temperatuur opvolgen 

 Opletten voor ontstaan van  

 Bacteriëmie  

 “adult respiratory distress syndrome” (ARDS) 

 Gevolgen 

o Kan contracties uitlokken → preterme geboorte! 

 Wettigt langdurige intensieve AB-behandeling 

o Miskend of onderbehandeld: kan aanleiding geven tot chronische pyelonefritis 

 Herval komt voor tot in 30 – 40% vd gevallen  

o Dan na acute behandeling: profylaxis met 100 mg nitrofurantoine overwegen 

o Onderliggende urolithiasis uitsluiten 

 

Chronische pyelonefritis 

 Chronische pyelonefritis: meestal gevolg van bacteriële interstitiële nefritiden 

 Verloop 

o Veelal asymptomatisch  

o Makkelijk aanleiding tot 

 Nierinsufficiëntie 

 Hypertensie 

 Variabele graad van nierinsufficiëntie en hypertensie bepalen zwangerschapsprognose 

o Voor zws maar ook verdere leven: nadelig 

 Bij het opvolgen van de zwangerschap zal men attent zijn op het verschijnen van bacteriurie 

 

Lithiasis 

 Lithiasis en zws 

o Lithiasis w door zws zelden negatief beïnvloed  

 Want urinewegen door progesteron eerder gedilateerd 

o Stenen veroorzaken zelden ernstige obstructie 

o Bij persisterende pyelonefritis: wel aan denken 

 DD 

o Zeldzaam voorkomende hyperparathyroïdie  

o Andere oorzaken van obstructie  

 Door externe compressie → R meer dan L owv dextroversie vd baarmoeder 

 

Chronische nierinsufficiëntie 

 Chronische nierinsufficiëntie: kan voorkomen bij vss pathologieën (dikwijls ikv auto-

immuunpathologie) → voorbeelden 

o Systeemlupus 

o Diabetische nefropathie 
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o Polycystische nieren 

o Polyarteritis nodosa 

o Sclerodermie 

o Refluxnefropathie 

o Acute en chronische glomerulonefritis 

 Talrijke zwangerschappen zijn beschreven bij niertransplantpatiënten 

 Invloed vd nierinsufficiëntie op zwangerschap en omgekeerd 

o Matig gestoorde nierfunctie en geen of minimale hypertensie: zws-uitkomst meestal goed 

 Bij sclerodermie en polyarteritis: prognose minder gunstig 

o Meestal geen uitgesproken negatief effect vd zws op nierpathologie 

 Mss wel invloed bij  

 IgA-nefropathie 

 Membrano-proliferatieve glomerulonefritis  

 Refluxnefropathie 

o Mogelijk maternale en foetale risico’s  

 Subfertiliteit 

 Verslechtering van voorafbestaande hypertensie 

 Verslechtering vd nierfunctie 

 Nefrotisch syndroom 

 Gesuperponeerde pre-eclampsie: 25 – 30% (!) 

 Preterme partus: 25 – 50% 

 Toegenomen risico op pyelonefritis 

 Anemie 

 Toegenomen risico op intra-uteriene groeideficiëntie  

 Toegenomen risico op perinatale mortaliteit 

 Diagnose: gebaseerd op vinden van  

o Verminderde creatinineklaring 

o Proteïnurie  

o Abnormaal urinesediment met rode bloedcellen en cilinders 

 Begeleiding en behandeling (geen basiskennis dus niet uitgebreid te kennen!) 

o Preconceptie counseling over potentiële risico’s 

 Als creatininemie > 2 mg/dL en diastolische bloeddruk > 90 mmHg: zws afraden!! 

o Prenataal  

 Vochtbalans strikt bewaken  

 Zo nodig: dialysefrequentie opdrijven 

 Zorgen voor goede voeding  

 Zeker screenen naar hepatitis en HIV 

 Regelmatige controle 

 Bloeddruk 

 Nierfunctie 

 Elektrolytenbalans 

 Hemoglobinegehalte  

 Bacteriurie  

 Intensief opvolgen foetale groei en zijn welzijn  

 Zorgen voor  

 Strikte controle van BD  

 Agressieve behandeling van anemie 

 Preventief: overwegen van toedienen aspirine in lage dosis  

 Vermijden hypotensie en plotse volumeverschuivingen bij evt dialyse → dan maximale 

stabilisatie vd bloeddruk 

 Intensieve foetale monitoring w zinvol vanaf 26 – 28 weken  

 Hospitalisatie op prenatale observatie-eenheid: aangewezen bij deterioratie vd 

nierfunctie 

o Indicaties voor inleiden van arbeid en bevalling  

 Oncontroleerbare hypertensie 
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 Deterioratie vd nierfunctie  

 Ontstaan van gesuperponeerde pre-eclampsie bij  

 Mature zwangerschap 

 Imminente eclampsie 

 Leveraantasting 

 Diffuse intravasculaire coagulatie  

 Acuut foetaal lijden 

o Perpartaal: opvolgen en controleren vd bloeddrukken belangrijk 

o Postnataal: bijzondere aandachtspunten 

 Rigoureuze bloeddrukcontrole  

 Herstellen vd onderhoudstherapie  

 Sommige chronische nierpathologieën hebben ook genetische component 

 

Acuut nierfalen 

 Acuut nierfalen bij jonge vrouw is frequent geassocieerd met zwangerschap 

o Oa in context van multi-orgaanfalen (MOF): bij zwangere vrouwen ANI mogelijk 

 Oorzaken 

o Mogelijke prerenale oorzaken  

 Bloeding  

 Bij placenta previa  

 Postpartum 

 Miskraam 

 Hypovolemie bij hyperemesis gravidarum  

 Bijnierinsufficiëntie door inadequate steroïdsupplementatie bij ptn met chronische 

therapie 

 Volumecontractie, hypotensie en coagulopathie kunnen voorkomen bij  

 Placentaloslating 

 Pre-eclampsie en eclampsie 

 Vruchtwaterembolie 

 Incompatibele bloedtransfusie 

 Reactie op geneesmiddelen 

 Hemolytisch uremisch syndroom  

 Acute leververvetting 

o Gevreesde verwikkeling van  

 Septisch miskraam 

 Chorioamnionitis 

 Pyelonefritis  

 Puerperale sepsis 

o Obstructie vd urinaire tractus (= postrenale oorzaken) door  

 Hydramnion 

 Ureterbeschadiging 

 Pelvisch hematoom 

 Hematoom vd brede ligament  

 Ureterlithiasis  

 Behandeling 

o In eerste instantie: bepalen, behandelen of elimineren vd oorzaak 

 Bij hypovolemie: vocht en bloed toedienen 

 Hypertensie: controleren  

 Bij septische abortus en retentie van zwangerschapsresten: uterus ledigen 

 Infectieuze oorzaken: antibiotica toedienen  

 Bepaalde obstructieve oorzaken kunnen heelkundig opgelost w 

o Ondersteunende therapie nodig 

 Antibiotica 

 Aandacht voor vocht- en elektrolytenbalans 

 Overwegen van  
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 Hyperalimentatie  

 Dialyse 

o Noodzaak: intensieve foetale opvolging  

o Foetale verlossing: overwegen bij aanvaardbare en door ernst vd aandoening gedicteerde 

foetale maturiteit 

 

Leverlijden 

 Virale hepatitiden = meest voorkomende oorzaak van leverlijden tijdens zwangerschap 

o Labo 

 Serumbilirubine meestal matig gestegen 

 Transaminasen sterk gestegen  

 Serologische onderzoek helpt bij stellen vd diagnose 

 Hepatitis B-serologie w routinematig gecontroleerd tijdens prenatale opvolging → igv 

positief: neonaat actief en passief geïmmuniseerd  

o Hepatitis C: verticale transmissie globaal 2 – 5% 

 Overdracht virus naar foetus en neonaat  

 Afhankelijk vd virale belasting  

 Hoger bij HIV-coïnfectie 

 Geven van borstvoeding door hepatitis C-positieve moeder (zonder HIV) lijkt veilig 

 Diagnose van galstenen gaat meestal relatief vlot: klinisch en echografisch  

 Specifiek leverlijden kan voorkomen bij  

o Hyperemesis gravidarum 

o Ernstige pre-eclampsie  

o Deel vh HELLP-syndroom 

 Is combinatie van pre-eclampsie + hemolyse + leverfalen + lage bloedplaatjes 

 Lever prominent! 

 Verhoogde levertests 

 Pijn door tractie op leverkapsel 

 Acute levervetting  

o Zeldzaam 

o Fulminant syndroom waarbij hypoglycemie op voorgrond staat 

 Zwangerschapscholestase  

o Door massief oestrogeenniveau: bij bepaalde mensen met stoornissen in transporteiwitten 

vd galzuren krijg je opstapeling vd galzouten  

o W gekenmerkt door  

 Gestegen galzouten 

 Klinisch invaliderende pruritus (jeuk) (owv galzouten!!) 

o Behandeling 

 Koud bad 

 Ursofalk: galzouten hydrofieler maken → via nieren kunnen uitscheiden 

o Foetale uitkomst niet zo goed en onvoorspelbaar 

 Itt vb. PE: kan je wel voorspellen 

 Mechanisme 

 Niet zo goed gekend maar is wel ernstig  

 Mss door plotse transfer vd galzouten naar foetus met vasospasme? 

 DUS 

 Intensieve bewaking  

 Overwegen van electieve inductie vd arbeid bij longmaturiteit: zws afbreken als kind 

levensvatbaar is want je wil verdere risico’s niet nemen 

 

Acute abdominale pijn → DD denken aan  

 Darmobstructie door brides of door volvulus 

 Appendicitis waarvan diagnostiek moeilijk is → exploreren 

 Niersteen  

o Kan meestal conservatief w behandeld 
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o Uizondering: geen conservatieve behandeling bij hydronefrose 

 Necrobiose van fibroom (infarct van groot baarmoederfibroom) 

o Treedt slechts zelden op buiten zws 

o Symptomatisch behandelen 

 Maagperforatie  

o Leidt meestal tot shock  

o Radiologisch: subdiafragmatisch kan luchtsikkel w vastgesteld 

 Torsie van ovariële cyste → heelkundige exploratie  

 HELLP-syndroom (verschrikkelijke pijn!) 

 

Neurologische aandoeningen (epilepsie) 

 

Inleiding 

 Incidentie neurologische aandoeningen in reproductieve periode  

o Migraine: 1/5 

o Epilepsie: 1/150 

o Multiple sclerose: 1/1.000 

o Cerebrale veneuze trombose: 1/2.500 – 1/10.000  

o Ruptuur van cerebraal aneurysma: 1/10.000 

o Myasthenia gravis: 1/25.000 

o Maligne hersentumor: 1/50.000  

o Guillain-Barré syndroom: 1,5/100.000 

 Merendeel (90%) vd vrouwen met epilepsie doorloopt normale zwangerschap  

o Maar toch: wat hoger foetaal en maternaal risico ivm controlezwangerschap 

o Zorgvuldige opvolging al deze ptn is daarom aangewezen 

 Liefst vanaf preconceptionele periode 

 Belang van geplande zwangerschap  

 Anti-epileptische therapie kan interfereren met  

 Efficiëntie van orale contraceptiva door activatie hepatische CYP450-systeem 

 Enzyminductie door meeste anti-E: klassieke orale contraceptiva onefficiënt 

 Daarom evt in continue vorm geven: pilvrij verkorten is efficiënter dan 

dosis verhogen! 

 Igv op lange termijn contraceptie nodig: ideaal IUD progestageen 

 Natuurlijke fertiliteit door inductie van vorm van functioneel ovarieel 

hyperandrogenisme 

 Aandacht aan  

 Optimalisatie van anti-epileptische therapie  

 Aangepaste foliumzuursupplementatie van 4 mg/dag 

 Bespreking van 

 Mogelijke obstetrische verwikkelingen 

 Teratogeniciteit vd gebruikte medicatie  

 Risico van aanval  

 

Invloed van zwangerschap op epilepsie 

 Zwangerschap beïnvloedt niet op uitgesproken verloop van epilepsie  

 Maar bij 20 – 33% vd ptn: meer aanvallen  

o Lagere plasmaconcentratie anticonvulsiva: tgv  

 Verminderde compliance owv angst voor mogelijke teratogeniciteit 

 Toegenomen extracellulaire volume 

 Verlaging vd albumineconcentratie → hogere klaring  

o Stress  

o Slaapdeprivatie  

 

Invloed van epilepsie op zwangerschap 

 Meer bloedingen zowel ante- als postpartaal 
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 Hogere incidentie van  

o Pre-eclampsie  

o Preterme geboorte  

o 2 – 3x hogere perinatale mortaliteit 

 Nakomelingen van epilepticae die anticonvulsieve medicatie innemen 

o Meeste anti-E zijn bewezen teratogeen  

 Hoger risico op  

 Intra-uteriene groeideficiëntie 

 Mineure en majeure congenitale afwijkingen 

 Mineure afwijkingen 

 Bv. faciale dismorfie en vingerkoot- en nageldisplasie  

 Bij 6 – 20% → 2,5x frequenter dan in controlepopulatie 

 Majeure afwijkingen  

 Bv. hartdefecten, neurale buisdefecten, cheilognatopalatoschizis en 

urogenitale defecten  

 Bij 3,1 – 9% → 2 – 3x frequenter dan normaal 

 Cognitieve dysfuncties  

 Microcephalie 

 Niet zo veel verschil tss GM behalve natriumvalproaat (Depakine®) = te mijden 

o Polytherapie: meer problemen dan monotherapie 

o Teratogeniciteit van anticonvulsiva: verklaard door vss mechanismen  

 Antifoliumzuureffect  

 Preventieve therapie FZ: invloed op medicatiegebonden teratogeniciteit (dus wsl 

aantal nevenwerkingen te wijten aan FZ-inhibitie van anti-E)  

 Door preventief FZ: in praktijk niet veel drama’s 

 Vorming van reactieve intermediaire stoffen 

 … 

 Risico van aanval is hoger dan risico van aangepaste behandeling!  

o Convulsies kunnen maternale en foetale hypoxie veroorzaken: gevolgen 

 Miskramen 

 Abnormale foetale harttonen 

 Intra-uteriene vruchtsterftes 

 Foetale intracraniële bloedingen  

 Preterme ruptuur vd vliezen  

o Dus pt voldoende uitleg geven want pt gaat soms van zichzelf stoppen uit angst voor 

teratogeen effect (terwijl risico van aanval dus hoger is!) 

o Cave tijdens zws: verhoging distributievolume 

 Dus zeker niet dosis gaan verminderen omdat pt zwanger is!: eerder dosis verhogen om 

efficiënt te blijven! 

 (zelfde geldt voor AB-toediening) 

 Epilepsie tijdens zws: aanval moet gedifferentieerd w van eclampsie-aanval (dan is er ook 

proteïnurie, …) 

 

Begeleiding en behandeling 

 Prenatale aanpak: epilepsie proberen controleren met 1 medicament 

o Natriumvalproaat (Depakine®) = te mijden! 

 Want geassocieerd met meer majeure afwijkingen ivm barbituraten, fenytoïne, 

carbamazepine en lamotrigine 

o Dosis w meestal slechts selectief aangepast als meer aanvallen optreden 

o Aangeraden: plasmaspiegels vd anticonvulsiva regelmatig controleren 

 Zeker bij lamotrigine: klaring stijgt met 60 – 90%  

 Aangewezen onderzoeken 

o Grondig echografisch onderzoek 

o Evt bepalen α-foetoproteïnen  

o Gerichte prenatale opvolging  
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 Belangrijk: foliumzuurtoediening  

o 4 mg/d! = 10x hogere FZ-toediening dan bij normale zws 

 Owv anti-vitamine K-effect van vele anti-epileptische geneesmiddelen: moeder tijdens laatste 

zwangerschapsmaand dagelijks 10 mg vitamine K toedienen 

o Want igv vit K deficiëntie bij foetus: stollingsproblemen → evt psychomotre problemen op 

langere termijn 

 Bij arbeid en bevalling: epidurale analgesie biedt voordelen door rust te brengen 

 Postnataal  

o Anti-epileptische behandeling continueren en indien nodig aanpassen (verlagen) 

o Borstvoeding mogelijk maar slaapritme moeder maximaal respecteren 

o Ook bij neonaat: vitamine K-supplementatie (niet vergeten!) 

 

Lupus erythematosus disseminatus 

 Systemische lupus: niet onfrequent bij vrouwen in reproductieve leeftijd (zoals andere 

imuunpathologieën: vnl jongere vrouwen) 

 Over algemeen doen auto-immuunpathologieën het redelijk goed tijdens zws 

o Want immuunsuppressie tijdens zws 

 1/3 beter 

 1/3 stagneert 

 1/3 slechter 

o Lupus: meestal redelijk goede prognose igv geen systeemaantasting (nieren, hart, 

hersenen) 

 Grove regel: bij 2/3 vrouwen verbetert lupus of verslechtert ze niet  

 Opflakkeringen vd aandoening tijdens zws: laatste 30 jaar progressief minder talrijk 

geworden → momenteel men cijfers tss 7 – 33% 

 Zwangerschapsuitkomst 

o Beste zwangerschapsuitkomst: nadat ziekte minstens laatste 6 maanden rustig was en evt 

nieraantasting voor zelfde periode in remissie is 

 Wijst al op belang van  

 Zo mogelijk geplande zws  

 Preconceptionele counseling 

o Hoog risico dat met ouders moet w besproken en waarvoor specialistische begeleiding door 

in deze aandoening geïnteresseerde artsen moet w uitgewerkt: bij 

 Systemische aantasting nieren, longen, hart 

 Voorgeschiedenis van tromboses  

 Voorgeschiedenis van zwangerschapsproblemen  

o Globaal: verlies van zws hoger bij lupuspatiënten dan bij gezonde controlegroep 

o Bepaalde antistoffen: hoger risico → best preconceptioneel opgespoord!: aanwezigheid  

 Antifosfolipidenantistoffen  

 Bv. lupus anticoagulans en anticardiolipines 

 Geassocieerd met  

 Tromboses  

 Herhaalde miskramen  

 Anti-RO/SSA en anti-LA/SSB: in 2% vd gevallen geassocieerd met foetaal hartblock  

 Eens ritme vd foetus < 60/min gaat 

 Pacemaker nodig 

 Als je 1 kind hebt gehad met foetaal hartblock: tijdens volgende zws ook hogere 

kans 

 Kan leiden tot fatale intra-uteriene hartsdecompenatie 

 Beleid 

o Tijdens zws op regelmatige basis (gewoonlijk 1x per trimester): lupusactiviteit opvolgen 

 Complementverbruik: niet zo eenvoudig te interpreteren tijdens zws 

 Grondig opvolgen vh bloedbeeld en urine + klinische onderzoek → tijdig opsporen 

 Hemolyse 

 Trombocytopenie 
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 Verslechtering vd nierfunctie 

 Gesuperponeerde pre-eclampsie  

o Geneesmiddelen 

 Kunnen w gebruikt 

 Prednisone 

 Azathioprine 

 Hydroxychlorquine 

 Heparine  

 Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen  

 Wél in 1e en 2e trimester 

 Niet in 3e trimester 

 Vermijden van 

 Mycophenolaat (Cellcept®): inhibitie v inosinemonofosfaat-dehydrogenase (IMPDH) 

= sleutelenzym in synthese van guanosine 

 Cyclofosfamide 

 Methotrexaat  

 Coumarine  

o Zwangerschapsduur: hangt af van intensief opgevolgde maternale toestand en foetale 

reserve 

o In postpartum: attent zijn voor lupusopstoot 

 Want dan valt zekere zwangerschapsgemedieerde immuunprotectie weg 

 Borstvoeding is voor meeste moeders mogelijk 

 Door passief verworven antistoffen: bij neonaat is transiënte lupus mogelijk 

 

Inflammatoire darmziekten 

 Zws bij vrouwen met ziekte van Crohn of met colitis ulcerosa: zeker mogelijk 

 Vele factoren kunnen theoretisch fertiliteit negatief beïnvloeden 

o Effect van sulfasalazine op concentratie, morfologie en beweeglijkheid van zaadcellen 

o Mogelijke vergroeiingen na heelkundige behandelingen  

o Cyclusstoornissen 

o Niet-medische factoren verklaren in grote mate verschil in fertiliteit met controlegroepen  

 Psychologische barrières 

 Seksuele dysfuncties  

 Ongenuanceerde counseling door omgeving en zelfs zorgverstrekkers  

 Verloop vd zws: in algemeen doen deze mensen het goed 

o Preconceptioneel rustig zijn vd aandoening bepaalt in grote mate verloop vd zws  

o Globaal bij deze groep: wat meer prematuriteit en wat lichtere kinderen → maar voor 

meeste individuele vrouwen niet klinisch relevant  

 Geneesmiddelen 

o Meeste anti-inflammoire middelen kunnen ook bij zws worden gebruikt 

o Bij diarree: loperamide veilig 

o Anti-TNF-middelen w toenemend gebruikt → ervaring ermee gedurende zws is voorlopig 

geruststellend 

o Heelkunde: tijdens zws uitzonderlijk nodig maar beschreven bij fulminante colitis 

 Bevalling 

o Enkel bij anale aantasting (fistels, ikv ziekte van Crohn komt dit voor) w om niet-

verloskundige redenen keizersnede gedaan 

 Borstvoeding: bij vele moeders mogelijk 

 Hogere opflakkeringscijfers: wsl verklaarbaar door onderbreken van behandelingen in deze 

groep  
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Infecties en zws 

 

Seksueel overdraagbare aandoeningen 

 

Syfilis 

 Al > 500 jaar geleden beschreven maar blijft ondanks bestaan van effectieve behandeling 

blijvend en zelfs groeiend gezondheidsprobleem 

o Bij ons niet frequent  

o Wereldwijd: prevalentie nu rond 1,5/100.000 geschat 

 Zwangerschap beïnvloedt verloop van syfilis niet 

 Syfilis heeft wel mogelijk majeure impact op zws!! 

o Reden: meestal friabele en geëverteerde baarmoederhals bevordert doorgang van 

spirocheten  

o Gerelateerd aan graad maternele spirochetemie: hoger risico op  

 Miskraam 

 Preterme geboorte 

 Intra-uteriene vruchtdood  

 Congenitale infectie  

o Verticale transmissie is mogelijk  

 Op elk ogenblik vd zwangerschap  

 In elk stadium vd aandoening 

 In stadium 1 en 2: transplacentaire transmissiegraad van 50% 

 Aangeraden owv negatieve impact van syfilis op zws maar goede uitkomst in diagnose en 

snelle behandeling: alle zwangeren screenen en evt opvolgen met 

o VDRL = Veneral Disease Reference Laboratory test 

o TPHA = Treponema Pallidum Haemagglutinating Antibody 

o Of andere meer specifieke test 

 Polymerase chain reaction (PCR) op vruchtwater is mogelijk 

 Penicilline blijft voorkeursbehandeling van syfilis 

o Standaard: 2,4 miljoen eenheden benzathine-penicilline  

 In zwangerschap: nuttig om dosis na 1 week te herhalen 

o Behandeling heeft gunstige invloed op  

 Maternale ziekte 

 Transmissiegraad  

 Foetale ziekte 

o Meest efficiënt  

 In vroege ziektestadia  

 Minstens 30 dagen voor bevalling  

o Moeder en neonaat moeten opgevolgd w voor volledigheid vd behandeling of reïnfectie  

 Ook “contacten” moeten gescreend w 

 

Gonorroe 

 Veelvoorkomende SOA veroorzaakt door gramnegatieve diplococcus 

o Prevalentie: 100x hoger dan die van syfylis 

o Actieve diagnose tijdens zws: niet frequent 

 Meest voorkomende vorm tijdens zws: asymptomatische cervicitis 

o Geassocieerd met  

 Preterme ruptuur vd vliezen 

 Preterme partus 

 Chorioamnionitis  

 Postabortum- en postpartumendometritis 

 Perpartaal bij besmette moeder: bij 40% vd neonaten ontstaat conjunctivitis 

o Als geen oculaire profylaxis w toegepast  

o Daarom: bij iedere pasgeboren onmiddellijk lokale instillatie in oogzakken van  

 Zilvernitraat 
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 Neobacitracinecollyrium 

 Of tetracyclinecollyrium 

 Diagnose: culturen  

 Behandeling: vss mogelijkheden 

o Cefalosporines 

o Penicillines  

o Erythromycine  

 In deze context: ook aan andere SOA’s denken 

 

HIV 

 Effectieve therapeutische schema’s zijn beschikbaar 

o Meestal niet geval daar waar ze meest nodig zijn 

o Epicentrum spreidt zich uit van Afrika naar India, China en Rusland 

 Momenteel: in vele centra w routinescreening voorgesteld 

o Met uiteraard altijd “opting-out”-mogelijkheid 

 Tijdens zws 

o Intensieve antivirale therapie (HAART) ingesteld bij aanwijsbare virale belasting → materno-

foetale transmissie minimaliseren 

 Viral load op 0 proberen krijgen zodat verticale overdracht op baby minimaal is (als dit 

lukt is zelfs geen keizersnede nodig) 

o Belangrijk 

 Zorgen voor goede algemene toestand 

 Intercurrente infecties behandelen  

 Profylaxis toepassen bij lage CD4-aantallen 

o Opvolging 

 CD4-cellen + virale belasting w best 1x per trimester opgevolgd  

 Als protease-inhibitoren w voorgeschreven: owv interferenties extra opvolgen van 

koolhydratenmetabolisme  

 Perpartaal 

o Post-exposure profylaxis voor baby!!! 

 IV zidovudinetherapie: 2 mg/kg over 1 uur → gevolgd door 1 mg/kg per uur tot aan 

bevalling 

 Neonaat krijgt gedurende 6 weken zidovudinesiroop (2 mg/kg om 6 uur) 

 Maar wat als zwangere vrouw dit weigert omdat dan partner weet dat ze HIV+ is?? 

= mogelijk klinisch probleem 

o Als aan einde vd zwangerschap nog virale belasting aanwezig is (> 1000 partikels/L): best 

rond 38 weken sectio uitvoeren 

 Dus voordat risico op spontane arbeid en ruptuur vd vliezen groot is 

 In andere gevallen (bij dus negatieve virale belasting): vaginale partus aanvaardbaar 

o Invasieve foetale monitoring: mijden 

 In ontwikkelde landen: geven van borstvoeding w afgeraden ongeacht virale status 

 Al deze maatregelen: risico van materno-foetale transmissie naar < 1% gebracht (ipv 30%) 

 Cave HIV op zichzelf w minder problematisch maar combinatie met andere ziektes is wel 

gevaarlijk!  

o Bv. HIV + tbc 

o Bv. HIV + toxoplasmose (of zelfs recifiverende toxo, wat je nl niet ziet) 

 

Foetotoxische infecties 

 

Toxoplasmosis 

 W veroorzaakt door Toxoplasma gondii 

o Is protozoön met als hoofdgastheer: kat 

o Parasiet bestaat onder 3 vormen 

 Trofozoiet (= tachyzoiet): tijdens actieve fase van invasie en replicatie 

 Bradyzoiet: in weefselcyste  
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 Oöcysten: w door geïnfecteerde katten geëxcreteerd → kunnen maanden in omgeving 

overleven 

 Besmetting vd mens gebeurt door  

o Eten van ‘rauw’ vlees dat weefselcysten bevat 

o Eten van voedsel dat gecontamineerd is met oöcysten 

o Bron die minder gekend is: onzuiver water (zeker in Zuid-Amerika) 

 Antistoffen 

o In USA: 15 – 30% vd vrouwen hebben specifieke antistoffen 

o In Parijs: 80% vd vrouwen hebben specifieke antistoffen 

 Klinisch belangrijke toxoplasma-infectie verwikkelt ong 1/8.000 zws’en 

 Symptomen 

o Bij volwassene: weinig en aspecifieke, mononucleose-achtige symptomen 

o Bij immuungecompromitteerden (medicatie, HIV, …): soms wel ernstige aantasting 

mogelijk met  

 Encefalitis 

 Meningitis 

 Pneumonie 

 Myocarditis  

 Lymfadenopathieën 

 Diagnose  

o Liever voor zws bepalen dan tijdens zws 

 Want als je voor zws doet: gekend of vrouw beschermd is of niet 

 Igv niet beschermd: extra profylactische maatregelen toepassen 

o Serologische testen kunnen helpen 

 IgG’s  

 Aantoonbaar 1 – 2 weken na besmetting  

 Pieken rond 1 tot 2 maand 

 IgM’s  

 Tiental dagen na infectie aantoonbaar  

 Negativeren meestal na enkele maanden maar kunnen ook lang persisteren 

 Aviditeitsbepaling vd IgG-antistoffen kan helpen bij discrimineren tss recente en oude 

infectie: oudere antistoffen zijn “gretiger” en efficiënter  

 Bij antistoffenaviditeit > 80%: infectie van < 3 maanden onwaarschijnlijk 

 Transplacentaire passage van toxoplasmose bij maternale infectie  

o Gebeurt gemakkelijker naar einde vd zws 

o Heeft ernstigere gevolgen in 1e trimester 

o Globaal na acute infectie bij moeder: ong 40% vd foetussen besmet → hiervan ong 50% 

symptomatisch bij geboorte 

 Congenitale toxoplasmose is geassocieerd met  

 Miskramen 

 Intra-uteriene groeideficiëntie en vruchtsterfte 

 Hydrocefalie 

 Intracerebrale verkalkingen 

 Cataract 

 Microftalmie 

 Glaucoom 

 Hepatoslenomegalie 

 Anemie 

 Petechiën  

 Convulsies 

o Diagnose 

 Serologisch onderzoek helpt  

 Echografie 

 Placenta toont in helft vd verdachte casussen weefselcysten aan 

 PCR laat toe toxoplasmose aan te tonen in vruchtwater 
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 Aanpak  

o In eerste plaats: gezondheidsvoorlichting op preconceptionele en prenatale raadpleging  

 Nadruk leggen op  

 Goed bakken vh vlees 

 Grondig wassen van groenten en handen  

 Vermijden van contact met oude katuitwerpselen 

 In ontwikkelingslanden en dan vnl Zuid-Amerika: vervuild water is belangrijke 

besmettingsbron 

 Maatregelen zijn effectief gebleken om infectierisico drastisch te verminderen 

o Serologische screening: enkel nut als men deze gebruikt om er preventieve maatregelen 

aan vast te koppelen 

o Bij acute infectie: behandeling vermindert risico op congenitale infectie 

 Vss schema’s beschikbaar 

 Of dit enige invloed heeft op kliniek: onduidelijk (dus onzeker of behandeling wel zou 

moeten opgestart w) 

 Welke GM? 

 Bij serologisch vermoeden: opstart spiramycinebehandeling  

 Is macrolide AB gelijkaardig aan erythromycine 

 W geconcentreerd in placenta → behandeling placenta-infectie: theoretisch 

preventie van transmissie naar foetus 

 Bij (meestal door vruchtwateronderzoek) bewezen foetale infectie: overschakelen op 

combinatie van  

 Pyrimethamine 

 FZ-antagonist → kan dosisgerelateerde beenmergsuppressie veroorzaken → 

anemie, leukopenie en trombocytopenie 

 Teratogeen in dieren bij hoge dosis 

 Sulfadiazine  

 FZ-antagonist die synergistisch werkt met pyrimethamine tegen T. gondii 

tachyzoïeten 

 Complicaties 

 Beenmergsupressie 

 Reversibel acuut nierfalen 

 Owv mogelijke toxiciteit: gebruik enkel als foetale infectie gedocumenteerd is 

 Maar eigenlijk geen bewijs dat ze meer effectief zijn dan spiramycine 

 Geen directe maternale voordelen 

o Besmette neonaat moet gedurende 1 jaar w nabehandeld 

 

Rubella 

 Historisch: eerste gekende teratogeen virus (1941) 

 Besmetting in 1e trimester kan bij foetus aanleiding geven tot  

o Cataract 

o Glaucoom 

o Hartafwijkingen 

o Doofheid 

o Microcephalie  

o Mentale retardatie 

 Preconceptioneel: immuunstatus vs rubella bepalen → niet beschermde vrouwen vaccineren 

o Vaccinatie gebeurt met levend vaccin → aansluitend zws gedurende 3 maanden uitstellen 

o Meeste meisjes zijn bij ons in jeugd gevaccineerd maar migraties heractualiseren 

rubellaproblematiek 

 

Cytomegalovirus 

 Blijft belangrijke verwekker van perinatale infectie  

o In ontwikkelende landen: voornaamste oorzaak van verworven psychomotorische 

retardatie 
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o CMV = DNA-virus vd herpesgroep met incubatietijd van 28 – 60 dagen 

 Infectie 

o Bij volwassenen: slechts milde en atypische symptomen 

o Besmetting: niet zo besmettelijk, je moet ‘toch al wat moeite doen’ om besmet te raken 

 Nauw contact noodzakelijk met  

 Bloed 

 Speeksel  

 Urine  

 Typisch: eigen kind (dat vaak naar kribbe gaat) besmet zwangere moeder bij eten met 

gemeenschappelijke lepel, door fopspeen of bij verluieren 

 Je mag natuurlijk eigen kind nog wel knuffelen maar gewoon goed opletten 

 Soms infecteert besmette huisvader zijn echtgenote bij intiem contact 

o Zorgverstrekkers die elementaire hygiënische voorschriften respecteren: weinig gevaar 

 1 – 4% vd vrouwen: tijdens zws seroconversie → in 40 – 50% vd gevallen: foetale infectie  

o Hiervan bij geboorte 5 – 18% symptomatisch → congenitale infectie: kenmerken  

 Hepatosplenomegalie 

 Hydrops 

 Intracraniële periventriculaire calcificaties 

 Cerebrale ventriculomegalie 

 Hyperechogene darmen 

 Geelzucht 

 Intra-uteriene groei-deficiëntie 

 Microcefalie 

 Chorioretinitis  

 Gehoorverlies 

o Ook als kind bij geboorte asymptomatisch: bij 5 – 15% later nog  

 Gehoorverlies 

 Chorioretinitis  

 Tandafwijkingen 

o DUS  

 Hoofdoorzaak van psychomotorische retardatie bij kinderen die geboren w 

 Risico op aantasting niet zo hoog maar veel onzekerheid = niet aangenaam! 

 Aantasting pas laattijdig zichtbaar → veel stress voor ouders 

 Bij recurrente infectie: transmissierisico veel lager 

 Aanpak  

o Antivirale therapie? 

 In principe niet nodig/nuttig: beter gewoon preventie doen 

 In sommige studies wel daling virale load placentair maar significantie niet bepaald 

o Vnl promoten van preventieve maatregelen 

 Belang van rigide handhygiëne  

 Vermijden van contact met mogelijk besmet speeksel, urine of sperma 

o Evt bloedtransfusie: cytomegalovirusvrij bloed 

o Bij mensen bruikbaar vaccin: nog niet beschikbaar 

 Moeilijk te maken want virus kan heropflakkeren 

 

Herpes simplex 

 Herpes simplex = DNA-virus → vss uitingen 

o Primaire genitale herpes 

 Kleine, pijnlijke, ulceratieve letsels  

 Pt ziek 

o Reactivatie vd infectie  

o Asymptomatische virusafscheiding  

 Belang 

o NIET direct teratogeen 
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o Maar igv acute herpesletsels of aantoonbaar op ogenblik geboorte: passage door 

geboortekanaal (vaginale bevalling) wel gevaarlijk: risico op neonatale infectie met  

o Chorioretinitis 

o Meningitis 

o Encefalitis 

o Convulsies  

o Dood 

 Beleid 

o Bij eerste episode van herpesinfectie tijdens zws: profylactische antivirale therapie 

overwegen om risico op heropflakkeringen en virusafscheiding bij geboorte te verlagen 

 Acyclovir kan tijdens zws w gebruikt 

 Bij primaire infectie: 3x 400 mg per dag gedurende 7 – 14 dagen 

o Keizersnede moet w uitgevoerd als bij geboorte  

 Toch actieve letsels aanwezig zijn  

 Of viruspartikels kunnen w aangetoond 

 

Parvovirus B 19 (niet te kennen) 

 Parvovirus B 19 = DNA-virus dat ‘vijfde ziekte’ veroorzaakt 

 In ontwikkelde landen: ong 60% vd zwangeren infectie al doorgemaakt 

 Foetale transmissie vh virus vindt plaats bij 1/3e vd maternale infecties 

o Geeft zelden aanleiding tot foetale aplastische crisis (aplastische anemie) met hydrops → 1 

of meerdere intra-uteriene transfusies kunnen levensreddend zijn 

 

Varicella 

 Kan aanleiding geven tot congenitale infectie (is dus teratogeen, maar niet zo erg als rubella) 

o Dan meestal hematogeen verworven tss 12 – 20 zws-weken 

o Kan zich uiten door  

 Miskraam 

 Intra-uteriene vruchtsterfte  

 Embryopathie 

o Moeders kunnen varicellapneumonie ontwikkelen 

 Neonatale infectie (is groot probleem) 

o Treedt op bij 10 – 20% vd kinderen die w geboren uit moeders die 5 dagen voor tot 2 dagen 

na bevalling varicella-infectie doormaken 

 Dus probleem vnl primaire varicella dicht bij geboorte 

 Heel ernstig want kindje heeft nog geen As van moeder gekregen: kan ernstige varicella 

doormakken die zelfs fataal kan zijn!! 

o Vroeger (voor beschikbaarheid antivirale middelen): neonatale mortaliteit 20 – 30% 

o Preventie 

 Niet-beschermde moeders die peripartaal in contact komen met dit zeer besmettelijk 

virus 

 Partus proberen uitstellen (zodat infectie weg is) 

 Hyperimmuungammaglobulines toedienen 

 Kinderen met varicella: weren uit materniteit! 

 

Hepatitis A, B, C, E en G 

 Hepatitis A is  

o Vnl ziekte vd moeder  

o Kan zws door koorts beïnvloeden 

 Hepatitis B = DNA-virus  

o Verantwoordelijk voor 40 – 50% vd hepatitiden  

o Verwikkelt tot 10/1.000 zwangerschappen 

o Spreiding gebeurt  

 Parenteraal  

 Door seksueel contact 
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 Perinataal 

o Na acute infectie: ong 15% w chronische drager vh virus 

 Als bij dragerschap geen profylaxis w toegepast: perinatale transmissie in 10 – 20% 

 Is ernstig: verhoogd risico op levercirrose en later levercarcinoom 

o Preventie  

 Screening naar hepatitis B behoort tot prenatale standaardzorg  

 Gezondheidswerkers moeten gevaccineerd zijn 

 Bij hepatitis B-positieve moeder: neonaat moet actief en passief w geïmmuniseerd 

 Passieve immunisatie = HBIgG’s (0,06 mL/kg) 

 Actieve immunisatie: vaccin 

 Deze profylaxis is efficiënt in 90 – 95% vd gevallen 

 Hepatitis C = enkelstrengig RNA-virus  

o Geeft na infectie in 20% aanleiding tot ontwikkeling van cirrose 

o Perinatale (verticale) transmissie varieert nu tss 2 – 5% 

o Beleid 

 Overleg met hepatologen 

 Prepartaal: evt passieve immunisatie overwegen (hyperimmuun gammaglobulines) 

 Antiviraal middel: voorlopig niet beschikbaar 

 Als viruspartikels aantoonbaar zijn: sectio uitvoeren vóór arbeid en breken vd vliezen → 

verlaging transmissiekans  

 Borstvoeding is geen probleem 

 Hepatitis E en G: minder zwangerschapspecifieke problemen 

 

Zikavirus 

 Zikavirus = groot, zelfs mondiaal probleem 

o Begin 2015 brak in Noordoost Brazilië Zika-epidemie uit → herfst van dat jaar: sterke 

toename vastgesteld van boorlingen met ernstige microcephalie 

 Zeer kleine hoofdjes  

 Hersenafwijkingen 

o Ondertussen oorzakelijk verband aangetoond 

 Zikavirus behoort tot familie vd flaviviridae (flavus = geel) → andere virussen in deze groep 

o Virus voor gele koorts 

o Hepatitis C virus 

o Virus voor Dengueziekte 

 Besmetting 

o Zikavirus w hoofdzakelijk overgedragen door muggensteken (oa “tijgermug”) 

o Uitzonderlijk ook door  

 Seksueel contact met besmette persoon  

 Bloedtransfusie 

o Mogelijk dat virus tijdens hele zws vd moeder naar embryo of foetus kan w overdragen → 

grote onrust 

o Nog geen kinderen beschreven die door borstvoeding besmet zijn geraakt 

 Dus niet af te raden (zelfs in gebieden waar Zikavirus veel voorkomt) 

 Ong 1/5 die besmet raakt met Zikavirus w ziek 

o Incubatietijd niet gekend maar wsl redelijk kort (tot 1 w) 

o Meestal zijn symptomen mild 

 Koorts 

 Huiduitslag 

 Gewrichtspijnen  

 Oogontsteking (conjunctivitis) 

 (Spier- en hoofdpijn)  

o Meestal binnen week genezen: dan is virus meestal uit bloed verdwenen 

 Behandeling: symptomatisch 

o Strikte rust 

o Veel drinken om goed gehydrateerd te blijven  
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o Paracetamol om koorts te bestrijden 

o Aspirine en ontstekingsremmers w best vermeden 

 Tot heden bestaat er nog geen vaccin maar uiteraard prioriteit 

 Advies voor zwangere vrouwen 

o Afgeraden te reizen naar landen waar Zikavirus actief is: vnl Latijns-Amerika, enkele 

eilanden in Stille Oceaan en Kaapverdische eilanden (kan uiteraard snel veranderen)  

o Igv toch reis naar land waarin Zikavirus w overgezet: continue bescherming tegen 

muggenbeten 24 uur op 24 noodzakelijk!!! 

 Dragen van lange broeken en lange mouwen 

 Gebruik van efficiënte insectenwerende middelen (DEET, picaridine, IR3535 zijn veilig 

voor zwangeren) 

 Dragen van met permethrin (insectendodende stof) behandelde kledij 

 Verblijven en slapen in afgeschermde, geklimatiseerde ruimten 

o Igv gereisd in regio waar Zikavirus overgezet w: er kan (in zeer gespecialiseerde labs) 

onderzocht w of je vermoedelijk besmet bent geraakt 

 Verband met problemen bij foetus blijft momenteel evenwel onduidelijk 

 Opvolging zal specialistisch overleg vergen → vaak beperkt tot regelmatige 

echografische opvolging 

o Igv partner mogelijk besmet geraakt: seksueel contact tijdelijk af te raden 

 

Groep B-streptokokken 

 Groep B-streptokokken koloniseren vagina en rectum bij 15 – 40% vd zwangeren 

 Door verticale transmissie: neonatale groep B-streptococceninfectie  

o 1 – 2/1.000 geboorten 

o Early-onset infectie: hoge morbiditeit en mortaliteit 

 Zeker bij preterm geboren kinderen 

 Beleid 

o Tijdens zws tss 35e – 37e zwsweek: systematische screening naar rectovaginale 

streptokokkenkolonisatie behoort tot richtlijnen 

o Bij gekoloniseerden: AB profylaxis starten 4 uur voor verwachte geboorte 

 IV toediening van 5.106 E penicilline → gevolg door 25.106 E om 4 uur  

 Bij allergie voor penicilline: clindamycine (800 mg om 8 uur) is mogelijk alternatief 
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Arbeid en bevalling 

 

Bij normale arbeid en bevalling (à terme): onderscheid tss  

 Passagier = foetus + zijn placenta en vliezen 

 Expulsieve krachten = baarmoedercontracties en buikpers  

 Baringskanaal = beenderige bekken + zijn weke delen 

 

Passagier 

 

Voldragen foetus 

 Lengte: ongeveer 50 cm 

 Gewicht  

o Jongen iets zwaarder bij geboorte 

o 2e kind gemiddeld zwaarder (maar w niet moeilijker geboren) 

 Hoofd bevindt zich meestal in flexie 

 Armen en benen zijn ingetrokken 

 

Bij partus: schedel is determinerende deel 

 Schedel is determinerend: als hoofd geboren is → rest volgt rest meestal heel gemakkelijk in 

normale omstandigheden 

o Itt als romp geboren is: gevaarlijkste moet nog komen! → je weet niet zeker of dat gaat 

lukken  

o Maar toch opletten!!  

 Als hoofd niet door bekken kan: dan afklemming vd navelstreng 

 Als dat 3 min of langer aanhoudt, dan hypoxemie 

o Als dikke baby: opletten met schouders (probleem) 

 Onderscheid tss  

o Sinciput: vanaf basis vd neus tot aan grote fontanel 

o Vertex tss grote en kleine fontanel  

o Occiput tss kleine fontanel en foramen magnum 

 Bij geboorte is schedel nog onvolledig verbeend → membranofibreuze verbindingen tss 

schedelbeenderen die suturen vormen  

o Welke? (enkel lezen) 

 Frontale sutuur tss 2 helften vh frontale been 

 Sagittale sutuur tss pariëtale beenderen 

 Coronaire sutuur tss frontale en pariëtale been 

 Lambdoïdale sutuur tss occipitale en pariëtale been  

 Temporale sutuur tss temporale en pariëtale been 

o Suturen laten zekere perpartale compressie vd schedel toe: omdat naden tss schedel-

beenderen nog niet verbeend zijn knn ze over elkaar schuiven → laten wat compressie toe!  

 Hierdoor maximale cerebratie vd menselijke soort (ondanks verticalisatie en daarmee 

gepaard gaande bekkenvereisten)  

 Plastische aanpassing vh hoofd aan baringskanaal = “mouleren” (hoofd vd foetus is dus 

relatief soepel) 

 Bredere membraneuze verbindingen tss schedelbeenderen noemt men ‘fontanellen’ 

o Fontanellen w gebruikt als herkenningspunt 

o Welke? 

 Voorste fontanel = bregma  

 Ruitvormig  

 Situeert zich tss frontale, coronaire en sagittale naden 

 Achterste fontanel  

 Driehoekig  

 Bevindt zich tss sagittale en lambdoïdale naden 

 2 laterale fontanellen aan einde vd coronaire en lambdoïdale naden 

o Voorste en de achterste fontanel zijn belangrijke verloskundige herkenningspunten 
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 Belangrijkste obstetrische diameters vd schedel  

 
o Occipito-frontale: 11,5 cm 

o Suboccipito-bregmatische: 9,5 cm 

 Kleine diameter 

 Veronderstelt dat hoofd in volledige flexie gaat 

o Occipito-mentale: 13,5 cm 

 Is grootste diameter: deze igv kruinligging 

o Submento-bregmatische: 9,5 cm 

 Omtrek vd schedel bedraagt bij geboorte ongeveer 35 cm 

 

Ligging, houding en plaatsing 

 Ligging = verhouding vd lengteas vd foetus tegenover lengteas vd baarmoeder (w bepaald 

met 2e handgreep van Leopold) 

o Hoofdligging: 96% vd foetussen à terme 

o Stuitligging (3,5% vd foetussen à terme) 

o Dwarsligging  

 Belangrijk om te weten want kan nooit natuurlijk geboren w! 

 Is wel oké igv lengte-ligging 

o Schuine ligging 

 Gaat meestal evolueren naar lengte-ligging 

 Houding = verhouding vh hoofd vs romp 

o Varieert tss extreme flexie en extreme extensie (bij foetale hoofd is ook torsie van > 90° 

mogelijk) 

o Bij volledige flexie: kleine fontanel niet centraal op hoofd maar in periferie 

o Bij deflexie: fontanel wel centraal op hoofd 

 Igv hoofdligging 

o Achterhoofdsligging: hoofd bevindt zich in flexie → bij vaginaal onderzoek is kleine fontanel 

kenmerkende deel 

o Voorhoofdsligging: hoofd in extensie → voorhoofd is kenmerkende deel 

o Aangezichtsligging ontstaat bij extreme extensie vh hoofd → dan is kin kenmerkende deel 

 Igv stuitligging: verschil tss  

o Volledige stuitligging: knieën vd foetus opgetrokken met onderbenen in flexie 

(Boeddhahouding) 

 Volledige stuitligging is makkelijker te keren dan onvolledige!: bij volledige kan je 

‘kietelen ad voeten’ en dan kan foetus omdraaien 

o Onvolledige stuitligging: foetus met opgeslagen boven- en onderbenen 

 Knie- en voetliggingen komen praktisch uitsluitend bij preterme partussen voor 

 Plaatsing  

o Dit is verhouding vh meest kenmerkende element vh voorliggende deel tov bekkenring 

o In praktijk onderscheidt men zo 8 plaatsingen 

 Voor en achter 

 Linksvoor en rechtsvoor 

 Linksdwars en rechtsdwars  

 Linksachter en rechtsachter 
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 Ligging en plaatsing w veelal met afkortingen weergegeven  

 
o Bv. “A.a.l.v.” = achterhoofdsligging (A) met achterhoofd (a) linksvoor 

 Dit is meest voorkomende toestand  

 “A.a.r.a.” is hier spiegelbeeld van 

o Bv. “Aa.k.l.v.” = aangezichtsligging (Aa) met kin (k) linksvoor  

o Bv. “S.s.l.v.” = stuitligging (S) met sacrum (s) linksvoor 

 Als indaling vh voorliggende deel heeft plaatsgevonden: betekent zekere stabilisatie vd ligging 

(eens hoofd is ingedaald is kans dat ligging nog gaat veranderen kleiner) 

o Voorbij vlak vd bekkeningang 

 Bij hoofdligging: bipariëtale diameter  

 Bij stuitligging: bitrochanterische diameter  

o Bij eerstzwangere gebeurt indaling meestal gedurende laatste weken vd zws 

 Ook fundushoogte kan wat afnemen 

 Bij plurigravidae vindt indaling meestal tijdens partus plaats 

 

Expulsiekrachten 

 Expulsiekrachten w tijdens arbeids- en bevallingsproces uitgeoefend door vnl 

o Baarmoedercontracties (gladde spieren dus doen werk min of meer autonoom)  

o Buikpers 

 Buikpers moet steeds gesuperponeerd w op baarmoedercontracties want foetus alleen 

met buikpers eruit persen gaat niet! 

 Dus steeds persen tijdens contractie! (buiten contractie heeft geen zin) 

 Cave: bij epidurale verdoving voelen vrouwen niet meer wanneer ze moeten 

meepersen 

 Expulsiekrachten hebben we dus zelf wat onder controle: kunnen we wat trainen → kan 

maken dat arbeid ingekort w 

 Opmerking: 2e fase vd arbeid is voor foetus meest zware periode vh leven (nooit 

anders zijn we nog zo bruut tegen baby dan op dat moment) 

 Baarmoedercontracties  

o Kan men vaststellen door  

 Abdominale palpatie vd baarmoeder die bij samentrekking hard w  

 Uitwendige of inwendige tocografie 

o Vss types 

 Braxton-Hickscontracties  

 Komen universeel voor na 20e zws-week 

 Neemt geleidelijk toe gedurende laatste 8 – 10 w vd zws 

 Min of meer parallel met zws-duur  

 Dan ook toenemend belang en effect op baarmoederhals 

 Verantwoordelijk voor lichte gecoördineerde maar pijnloze activiteit vd uterus  

 W door zwangeren vaak verwoord als “harde buiken” 

 Voorweeën gaan arbeid enkele dagen vooraf 

 Sterker dan Braxton-Hicks contracties 
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 Voelbaar maar meestal niet pijnlijk (< 30 mmHg) 

 Soms moeilijk te onderscheiden van echte weeën maar algemeen: als er twijfel kan 

zijn, zijn het geen echte weeën (want echte weeën pakt op uw adem, voel je echt) 

 Echte contracties  

 Gevolg: hals zal ontsluiten 

 Bereiken intensiteit van ±70 mmHg met duur van ±45 sec 

 Eerst om 7 – 10 minuten  

 In volle arbeid om 2 – 4 min 

 Naweeën: baarmoedersamentrekkingen na bevalling 

 Kunnen pijnlijk zijn: vnl bij multipara  

 W uitgelokt door zogen 

 Spelen rol bij  

 Hemostase 

 Involutie vd baarmoeder 

o Bij klinische evaluatie baarmoedercontracties onderkent men  

 Basale tonus 

 Maximum van contractie of ‘acme’  

 Relaxatie 

o Afwijkende contracties 

 Te sterke contracties 

 Duren > 1 minuut met onvoldoende of afwezige relaxatie (tetanie) 

 Palpatoir: opvallend harde baarmoeder 

 Te zwakke contracties  

 Komen onfrequent opzetten 

 Zijn zwak en niet in staat om arbeid normaal te laten vorderen 

 Ongecoördineerde contracties  

 Baarmoedersamentrekkingen onregelmatig en wisselend in voorkomen 

 Onvoldoende stevig om vooruitgang vd arbeid te bewerkstelligen maar toch te erg 

om niet met leef- en vooral slaapcomfort te interfereren 

 Behandeling: zwakke en ongecoördineerde contracties kan men indien aangewezen 

optimaliseren door toedienen van oxytocine 

 Buikpers speelt in 2e (expulsie foetus bij volledige baarmoederhalsontsluiting) en 3e (geboorte 

vd placenta) fase vd arbeid belangrijke rol 

o Krachten w hierbij opgewekt door samentrekking van 

 Diafragma  

 Buikspieren 

o Activiteit 

 Vrijwillig  

 Bij diepe indaling vh hoofd (als dit druk uitoefent op m. levator ani): ook reflexmatige 

activiteit 

 

Initiatie van arbeid 

 Activatiefase 

o Activiteit vd uterus bij arbeid à terme = wsl opheffen van inhiberende krachten 

 Dus niet actief proces gemedieerd door stimulantia 

 Tijdens zws w uterus in rusttoestand gehouden door actie van meerdere potentiële 

inhibitoren  

 bv. progesterone, prostacycline, relaxine, NO, adrenomedulline, vaso-actief gastro-

intestinaal peptide, parathyroïd-gerelateerd peptide, calcitoninegen-gerelateerd 

peptide, …  

o Voor term ondergaat baarmoeder zekere activatie als antwoord op “uterotopines” bv. oa 

oestrogenen → leidt tot  

 Toegenomen expressie van receptoren voor prostaglandines en oxytocine 

 Activatie van ionenkanalen  

 Vorming van “gap junctions”  
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 Gapjunctie bestaat uit 2 hemikanalen (connexonen): elk opgebouwd uit 6 

eiwitmoleculen = connexines 

 Connexine 43 en 26 w in myometriale cel geëxprimeerd 

 Specifieke interferrentie met vorming vd connexines laat theoretisch selectieve 

tocolytische therapie toe 

 Zorgen voor synchroniseren vd myometriale activiteit → effectieve coördinatie vd 

contracties 

o Activatiefase kan dus w gezien als cascadesysteem met veel redundante en elkaar 

amplificerende endo-, para- en autocriene kringlopen 

 Na activatiefase: voorbereide uterus stimuleerbaar tot efficiënte contracties door oa  

o Prostaglandines PGF2α en PGE2  

o Oxytocine 

 Erg wsl en logisch: foetus belangrijke rol bij promoten vh begin vd arbeid 

 Meer kans voortijdig te bevallen als vroegtijdig gecoördineerde baarmoederactiviteit of 

ontsluiting vd baarmoederhals kan w vastgesteld 

 

Pijn 

 Pijn die met bevalling gepaard gaat staat zeer hoog op pijnladder  

o Subthalamische beleving van pijn kan heel fel verschillen van vrouw tot vrouw 

o Vrouwen die altijd pijn hebben bij menstruaties: ook meer pijn bij bevalling 

 Oorzaak pijn 

o Vnl veroorzaakt door uitrekking vh onderste baarmoedersegment, schede en later vulva 

o Gedeeltelijk afkomstig uit bovenste segment: door ischemie  

 Zenuwbanen 

o Tijdens arbeid w pijn hoofdzakelijk geleid via plexus hypogastricus inferior, nn. hypogastrici 

en n. presacralis (plexus hypogastricus superior) 

 Takken naar ganglia vd grensketen → langs viscerale gevoelsvezels, rami 

communicantes en dorsale wortels vd spinale zenuwen T10 – T12 naar ruggenmerg 

o Daarnaast deels ook via nn. erigentes die tot parasympathisch stelsel behoren → naar 

plexus sacralis en sacrale merg 

o Perineum en uitwendige geslachtsorganen zijn bezenuwd door perifere sensibele banen die 

vnl via n. pudendus verlopen 

 Pijnbestrijding 

o Goede voorbereiding is belangrijk: door professionele psychoprofylactische begeleiding in 

sfeer van rust, vertrouwen kan pijn w getemperd 

 Winst van pijnvermindering hierbij: eigenlijk echt minimaal 

o Flexibele epidurale analgesie 

 Tegenwoordig meest efficiënte pijnbestrijdingsmethode gedurende arbeid en bevalling 

 Nadelen 

 Levator relaxeert → flexie en inwendige rotatie vh hoofd kan bemoeiiljkt w want je 

hebt voor flexie vh hoofd normaal nood aan die trechtervorm vd spier 

 Als je je proprioceptie kwijt bent: natuurlijke pers-reflex kwijt → moeilijker om mee 

te persen 

 Vereist specifieke professionele omkadering  

 Vermijden van hypotensie  

 Specifieke aandacht voor (holistische benaderingsfilosofie) 

 Foetale conditie 

 Goed positioneren vd moeder  

 Blaasvulling vd moeder  

 

Baringskanaal 

 

Baringskanaal = weg waarlangs foetus w geboren 

 Onderscheid tss  

o Beenderige bekken begrensd door benige wand vh kleine bekken  
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 Beenderige bekken is bepalend voor weerstand 

o Weke baringskanaal: gevormd door baarmoederhals, schede en spieren vh bekken en 

perineum 

 Scheuren kan consequenties hebben 

 Bekkeninstabiliteit = ook groot probleem 

 Ligamenten van bekken w nl losser 

 MAAR: niet beperkt tot ligamenten van het bekken, ook ligamenten van bv. knie knn 

relaxeren (kan 6 w – 6 m na bevalling nog zijn) 

 Uitrekking vh weke baringskanaal w beperkt door bekken → bekkenafmetingen bepalen in 

grote mate beschikbare ruimte voor doorgang vd foetus 

 

Beenderige bekken 

 

Bekken = beenderige gordel tss onderste lumbale wervel en heupkoppen vd dijbenen 

 Bestaat uit 2 heupbeenderen (os coxae), heiligbeen (sacrum) en staartbeen (os coccygis) 

 Linea terminalis verdeelt bekken in  

o Groot bekken 

o Kleine bekken (obstetrisch belangrijk) 

 

Aan kleine bekken onderscheidt men  

 Bekkeningang  

o Vlak begrensd door op zichzelf gesloten, gekromde lijn: gevormd door  

 Voorrand vh promontorium 

 Vorrand vd vleugels vh sacrum 

 Articulatio sacroiliaca 

 Linea arcuata 

 Eminentia iliopectinea 

 Bovenste binnenste rand vh schaambeen en door bovenrand 

 Symphysis pubis 

o Inclinatie vh bekken w bij rechtstaande zwangere bepaald door hoek tss vlak vd 

bekkeningang en horizontaal vlak 

 Inclinatiehoek bedraagt nl 55 – 60° 

 Bij uitgesproken lendenlordose: hyperinclinatie vh bekken  

 Hierbij zijn krachten meer op schaamboog dan op bekkeningang 

 Mogelijk gevolg: ‘inclinatiedistocie’  

 Kan men tijdens arbeid corrigeren door dijen in hyperflexie te brengen 

 = “houding van Laborie-Duncan” 

 Bekkenholte  

o Situeert zich tss bekkeningang en –uitgang 

 Achterwand w gevormd door concave voorvlakte vh sacrum (ong 12 cm lang) 

 Voorwand bestaat uit binnenvlakte vd schaambeenderen en ischiopubische takken (ong 

5 cm hoog) 

 Binnenvlakte vd heupbeenderen vormen zijwanden 

o As vh bekken = kromme lijn die middelpunten van alle voorachterwaartse diameters vd 

bekkenholte verbindt 

 Moet bij operatieve verlossingen w gevolgd 

 Bekkenuitgang 

o W ook begrensd door op zichzelf gesloten lijn 

 Niet in 1 vlak gelegen maar w gevormd door 2 driehoekige vlakken met als 

gemeenschappelijke  

 Basis: verbindingslijn tss tubera ischiadica  

 Top: punt vh sacrum enerzijds en onderrand vd pubis anderzijds 

 Omtrek bestaat zo uit  

 Onderrand vd symphysis pubis 

 Onderrand vd ischiopubische tak 
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 Onderrand vh tuber ischiadicum 

 Onderrand vh ligamentum sacrotuberale 

 Onderste deel vd zijrand vh sacrum 

 Zijrand van os coccygis  

 Symmetrisch aan andere zijde tot terug bij onderrand vd symphysis pubis 

 

Vlakken van Hodge helpen indaling vh voorliggend deel te bepalen  

 Hodge I = vlak dat samenvalt met bekkeningang en door bovenrand vd schaamboog gaat 

 Hodge II: Ioopt evenwijdig aan Hodge I doorheen onderrand vd symfyse  

 Hodge III: loopt evenwijdig aan vorige doorheen spinae ischiadicae 

 Hodge IV = perineum 

 

Bekkenafmetingen  

 
 Sommige bekkenafmetingen kunnen klinisch w bepaald ↔ voor andere zijn radiologische 

opnames vereist 

 Globaal: grootste diameter vd  

o Bekkeningang: dwarse  

o Bekkenuitgang voorachterwaartse 

 Kinderhoofd zal zich bij doortocht doorheen bekkenkanaal aan beschikbare ruimte moeten 

aanpassen → verklaart inwendige spildraai 

 Van uitwendige bekkenafmetingen: enkel distantia ischiadica belangrijk  

o Is afstand tss tubera ischiadica (10 – 11 cm) 

o Belangrijk want is dwarse diameter vd bekkenuitgang 

 Inwendige bekkenafmetingen geven klinisch meer inlichtingen over beschikbare ruimte 

 Bekkeningang 

o Bij voorachterwaartse diameters vd bekkeningang onderscheidt men 

 Conjugata vera (11 cm) = afstand tss achterbovenrand vd schaamsymfyse en voorrand 

vd promontorium 

 Conjugata diagonalis (12,5 cm) = afstand tss achteronderrand vd schaamsymfyse en 

voorrand vh promontorium 

 Kan klinisch w bepaald  

 Is door er 1,5 cm af te trekken maat voor conjugata vera  

 Sagittalis posterior = afstand tss maximale dwarse diameter vd bekkeningang en 

promontorium gemeten op conjugata vera 

 Bepaalt deels type van bekken 

o Conjugata obstetrica (10,6 cm) = kortste afstand tss symfyse en promontorium  

 Owv kromming vd pubis: korter dan conjugata vera 

o Dwarse diameters vd bekkeningang  

 Voornaamste dwarse diameter: afstand tss 2 punten op linea arcuata waar deze 

gesneden w door loodlijn op midden vd conjugata vera (13 cm) 

 Maximale dwarse diameter (13,5 cm): meestal dichter bij promontorium dan bij 

schaambeen 

 Bekkenholte 

o Voorachterwaartse diameters vd bekkenholte  

 Voornaamste voorachterwaartse diameter: afstand vd achteronderrand vd 

schaamsymfyse tot aan voorvlakte vh sacrum (12 cm) 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

143 | P a g i n a  
 

 Gemeten op lijn doorheen projectie vd spinae ischiadicae op sagittale vlak 

 Sacro-infrapubische diameter (11 cm) = afstand tss achteronderrand vd schaamsymfyse 

en voorrand vh sacro-coccygeale gewricht  

 Is functionele klinisch bepaalbare voorachterwaartse diameter vd bekkenuitgang 

o Dwarse diameter vd bekkenholte (10,5 – 11 cm) = afstand tss spinae ischiadicae → kan 

klinisch approximatief geschat w 

 Bekkenuitgang 

o Voorachterwaartse diameters vd bekkenuitgang 

 Coccygeo-infrapubische (9,5 cm) diameter = anatomische afstand tss achteronderrand 

van schaamsymfyse en top vh staartbeen 

 Sacro-infrapubische diameter (11 cm) = functionele voorachterwaartse diameter vd 

bekkenuitgang omdat staartbeen tov sacrum kan kantelen 

o Dwarse diameter vd bekkenuitgang: distantia ischiadica (10 – 11 cm, zie hoger) 

 Obv vorm vd bekkeningang: verschillende types van bekkens beschreven 

o 2 factoren die gemak vd bevalling wat kunnen voorspellen 

 As vh bekken 

 Mooi concaaf sacrum (rechte bekkens minder gunstig voor bevalling) 

o Gynaecoïde, androïde, antropoïde, platypeloïde  

 
o Er bestaan nog vele tussenvormen en bekkeningang alleen is niet kenmerkend → 

belangrijker: bekken in zijn geheel in ruimte te beschrijven 

 

Weke delen van baringskanaal 

 Baarmoederlichaam en baarmoederhals 

o Tijdens zws  

 Volumetoename 

 Verweking 

 Contracties van Braxton-Hicks  

 Vorming van onderste uterussegment  

 Bestaat itt bovenste uterussegment hoofdzakelijk uit bindweefsel → niet contractiel 

dus ‘passief segment vd baarmoeder’ 

 W gevormd uit isthmus vh cervicaal kanaal oiv contracties van Braxton-Hicks 

 Tijdens arbeidsproces contraheert en retraheert aansluitend bovenste uterussegment 

 Door retractie vh bovenste uterussegment verlengt onderste uterussegment → w 

zo belangrijker  

 Overgang tss onderste uterussegment en bovenste uterussegment = ring van Bandl 

 Lokalisatie van deze ring in baarmoeder stijgt bij toenemende vorming vh 

onderste uterussegment 

 Bij distocie kan deze abnormaal hoog komen liggen → kan wijzen op dreigende 

baarmoederruptuur (die dan ook meestal in deze overgangszone plaatsvindt 

o Door contracties zal voorliggende deel druk uitoefenen op baarmoederhals → zal progressief 

verstrijken en ontsluiten 
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 Voorliggende vliezen met vruchtwater vormen wig in cervicale kanaal → w geleidelijk 

bolvormig omgevormd 

 Intravaginaal deel vd baarmoederhals evolueert van hoogte van 2 – 3 cm naar dikte van 

enkele mm 

 Door zelfde krachten ontsluit baarmoederhals geleidelijk tot 10 cm (volledige ontsluiting) 

 Verschil tss primi- en multigravidae 

 Bij primigravida: verstrijking en ontsluiting eerder gescheiden en successief 

 Bij multigravidae: processen verlopen meer simultaan 

o Vliezen die over os internum liggen w geleidelijk door opening geduwd → vormen 

‘vochtblaas’ 

 Deel vd vliezen met voorwater kan doorheen cervicale kanaal tot in schede puilen 

 Functies vochtblaas  

 Speelt rol in verstrijkings- en ontsluitingsproces 

 Beschermt tegen infecties en navelstrengprolaps  

 Fungeert als veiligheidsklep bij te sterke contracties 

 Spontaan breekt vochtblaas gewoonlijk bij redelijke ontsluiting 

 Als dit veel vroeger gebeurt: sprake van “droge arbeid” 

 Hoofd moet veel druk opvangen (terwijl vocht dat normaal doet) 

 Soms maakt men vliezen al kapot om efficiëntere contracties te hebben 

 Kan ook dat vochtblaas niet breekt → hoofd w omzwachteld met vliezen geboren 

 Is eigenlijk voordeel want vocht vangt druk op ipv kindje (dus hoofd minder 

misvormd) 

 In volksmond: “met helm geboren worden” → zou geluk meebrengen 

 Spieren vd bekkenbodem maken ook deel uit vd weke delen vh baringskanaal  

 
o Perineum of dam omvat geheel van weefsels dat bekken langs onder afsluit 

o Spieren vh diafragma pelvis  

 m. sphincter ani externus = uitwendige aarssfincter  

 Vnl m. levator ani 

 Ontspringt op peesboog gelegen op m. obturatorius internus: op achtervlakte vh 

schaambeen en op binnenvlakte vh tuber ischiadicum 

 Spiervezels lopen trechtervormig naar onder, achter en binnen toe  

 Hechten aan op blaas, schede en rectum  

 Versmelten met contralaterale partner in mediane raphe tss schede en aars 

 Geven aan bekkenbodem vorm vd bodem van schip waarop tijdens spildraai vh 

voorliggende deel kan plaatsgrijpen 

o Spieren vh diafragma urogenitale  

 In diepe laag tss inwendig en uitwendig blad vd fascia diafragmatis urogenitalis  

 m. sphincter urethrae  

 m. transversus perinei profundus = 4-zijdige spierplaat die zich uitspant tss tubera 

ischiadica 

 Oppervlakkige laag = spieren vd uitwendige geslachtsorganen 

 Langsheen ischiopubische tak: m. ischiocavernosus 
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 Is oppervlakkig spiertje waar toch wel wat aandacht voor moet zijn (normaal 

oppervlakkige spieren in deze context zonder heel veel functionele betekenis) 

 Igv epiostomie (knipke): onder kleine lip 

 Als je onnauwkeurig terug hecht, dan krijg je vervelende schede! 

 Dus spier goed oppikken en juist plaatsen → terug symmetrische vulva  

 Rond vulvaopening: m. bulbospongiosus  

 Tss tubera ischiadica is oppervlakkig dwars spierplaatje: m. transversus perinei 

superficialis 

 

Arbeid en bevalling: verloop 

 

Vanuit maternaal perspectief 

 

Inleiding 

 Bij arbeid onderscheidt men 3 klinische fasen 

o Fase 1 

 Van begin vd arbeid: vanaf begin vd veranderingen van cervicale verstrijking en 

ontsluiting oiv contracties  

 Tot bij volledige ontsluiting (10 cm) 

o Fase 2: vanaf volledige ontsluiting vd baarmoederhals tot aan uitdrijving vd baby uit 

baringskanaal 

o Fase 3: vanaf na geboorte vd baby → tot aan uitdrijving van ook placenta en vliezen 

 In praktijk: ook nog vaak fase van “voorarbeid”  

o Is prodromale fase die van enkele dagen tot weken duurt 

o Verlaging vd fundushoogte en zekere subjectieve verlichting kunnen optreden door indaling 

vh voorliggende deel 

 Door vermindering van druk op diafragma ademt zwangere dan makkelijker 

 Meer druk op blaas veroorzaakt wel vaak  

 Pollakisurie  

 Toegenomen last bij gaan door relaxatie vd bekkengewrichten 

o Indaling vh voorliggende deel  

 Bij primigravida vaak vóór arbeid 

 Bij multigravida meestal pas in loop vd arbeid 

o In dit voorstadium ziet men soms ook al verstrijking en opname vh supravaginale deel vd 

baarmoederhals in onderste uterussegment 

 Kan dan ook gepaard gaan met verlies vd slijmprop uit cervicale kanaal 

 Dit “tekenen” kan vergezeld gaan met weinig bloedverlies 

o Is ook tijd vd “valse contracties” 

 Veroorzaken wel ongemakken en geven indruk dat arbeid al begonnen is maar 

veroorzaken geen baarmoederhalsontsluiting 

 Vaak onregelmatig: zowel in periodiciteit als in intensiteit 

 

Eerste fase 

 Gekenmerkt door begin van echte contracties 

o Nemen in frequentie en intensiteit toe  

o Geven meestal aanleiding tot ongemakken of pijn 

 Lasten eerst vnl in onderbuik → later ook in lumbosacrale streek  

o Aanvankelijk iedere 7 – 10 min → later als arbeid goed op dreef is iedere 2 – 3 min 

o Tijdens goede contractie komt baarmoeder plankhard te staan 

 “Tekenen” gebeurt ook vaak in deze fase 

o Door echte contracties vordert arbeid 

o Onderste uterussegment w verder gevormd, baarmoederhals verstrijkt en ontsluit 

o Gelijktijdig ontwikkelt zich vochtblaas (enkel als deze niet eerder al geruptureerd is) 

 Duur vd 1e fase is zeer veranderlijk  

o Hangt af van 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

146 | P a g i n a  
 

 Sterkte vd contracties  

 Weerstand vh cervicale weefsel 

o Primigravidae: gemiddeld 10 – 12 u 

 1 cm per uur 

 Mag NIET langer dan 24 u duren! 

o Korter bij multigravidae  

 

Tweede fase = actieve fase waarbij foetus w uitgedreven 

 Ruptuur vd vliezen treedt meestal op als ontsluiting volledig of bijna volledig is 

o W vaak gevolgd door periode van wat verminderde contracties → daarna echter hername 

met toegenomen kracht en frequentie 

 Tijdens deze fase: parturiënte ondervindt toenemend drukgevoel door druk vh hoofd op 

spieren vh perineum 

o Hierdoor w reflectoir buikpers gestimuleerd 

o Soms treedt zekere onrust op, moet zwangere braken of voelt ze zich misselijk 

 Duur 

o Bij primigravida gewoonlijk 30 – 90 min 

o Bij multigravidae soms maar enkele minuten 

 

Derde fase 

 Na geboorte vd foetus: fundus vd baarmoeder reikt tot ongeveer navelhoogte (komt overeen 

met 20 w zws) 

 Nageboorte niet te onderkennen naar complicaties toe!! 

 Contracties gaan verder  

o Maar zijn dan meestal pijnloos 

o Placenta zal gewoonlijk binnen enkele minuten vh bovenste uterussegment w gescheiden 

maar expulsie kan nog zekere tijd in beslag nemen 

 Bovenste uterussegment retraheert verder → w harder en kleiner  

 Onderste uterussegment w terug breder  

 Nadien glijdt placenta in schede → w dan meestal samen met vliezen geboren  

 Men dient steeds na te gaan of vliezen niet afgescheurd zijn vd placenta 

 Gewoonlijk komt gladde kant als eerste (foetale zijde) maar kan ook dat eerst ruwe 

kant w geboren: is iets moeilijker 

 Verdere contractie en retractie vd baarmoeder na geboorte vd placenta maken dat deze stug 

en hard voorkomt → vorming voor hemostase belangrijke “veiligheidsbol”  

 

Terminologie 

 Bevalling = baring = partus  

o Is uitdrijven of uithalen van levensvatbare vrucht uit baarmoeder 

o In principe na 6e maand of na 26 weken (maar deze grenzen zijn evolutief) 

 Miskraam = misval = abortus: uitdrijven van niet levensvatbare vrucht voor 22e zws-week  

 Spontane baring: expulsie vd vrucht door natuurlijke krachten langs natuurlijke wegen 

 Kunstmatige baring of verlossing: assistentie door verloskundige  

o Tangverlossing of forcipale extractie 

o Vacuümextractie 

o Quasi verlaten inwendige kering en extractie  

o Keizersnede 

 Ingeleide of geïnduceerde arbeid: al dan niet om medische redenen kunstmatig in gang gezette 

baring 

 Naargelang tijdstip waarop bevaling plaatsvindt 

o Partus immaturus = geboorte voor levensvatbaarheid 

 Evolutief begrip: ligt nu rond 23 – 25 weken 

o Partus praematurus = geboorte voor 37e zwangerschapsweek 

o Partus maturus = geboorte tss 37e en 42e zwangerschapsweek  

o Partus serotinus = geboorte 10 dagen na terme 
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 Perinatale mortaliteit: som van foetale en vroege (binnen 7 d na geboorte) en late (tss d7 en 

28 na geboorte) neonatale mortaliteit 

o Voor nationale statistieken registreert men vanaf 500 g of 22 zwangerschapsweken 

o Bij internationale statistieken beperkt men zich vaak tot pre- en vroegnatale sterfte vanaf 

1000 g (rekening mee houden bij vergelijken statistieken) 

 

Foetale en placentaire aspecten 

 

Foetale bewegingen bij hoofdligging: hoofd ondergaat tijdens arbeid aantal bewegingen die min of 

meer kunstmatig kunnen w onderscheiden als  

 
 Indaling = doortocht vd grootste diameter vh hoofd door bekkeningang 

o Grootste diameter is afhankelijk vd flexie-extensiegraad vh hoofd 

 Flexie vs extensie vh hoofdje 

 Bij flexie hoofd (achterhoofdsligging) ligt deze diameter tss suboccipito-bregmatische 

en suboccipito-frontale: gaat door schuine diameter vd bekkeningang 

 Volledige flexie = meest gunstige 

 Minder flexie tot extensie is minder goed MAAR zelfs volledige extensie is nog oké op 

voorwaarde dat kin naar voor draait en niet naar achter (aangezichtsligging) 

 Klinisch gaat men bij vaginaal onderzoek na in welk vlak voorliggend deel zich bevindt 

 Bij achterhoofdsligging kan men zeggen dat hoofd is ingedaald als het gemakkelijkst 

te bereiken deel vh hoofd Hodge III bereikt of overschreden heeft 

o Als hoofd symmetrisch tov as vd bekkenholte indaalt: ‘indaling in synclitisme’ 

 Bij asynclitisme gebeurt indaling volgens knoopsgatmechanisme 

 In eerste tijd daalt wandbeen verder in dan andere → daarna maakt hoofd 

tegengestelde beweging en daalt andere wandbeen in 

 Naargelang voorste of achterste wandbeen eerst indaalt: voorste of achterste 

asynclytisme 

o Tijdstip indaling  

 Eerstbarende: meestal gedurende laatste 2 – 4 w vd zws 

 Meerbarende: vaak pas tijdens baring zelf en vaak zelfs pas tijdens uitdrijvingsfase 

 Daling: verdere “geleidelijke” daling vh hoofd of stuit door baringskanaal  

o Snelheid hiervan kan zeer variabel zijn (vnl bij multigravidae) 

o Te snelle daling kan traumatiserend zijn voor foetale hoofd 

 Flexie: tijdens daling zal bij achterhoofdsligging hoofd in extreme flexie komen te liggen  

o Kin gaat drukken tegen borst  

o Hoofd neemt kleinste (suboccipito-bregmatische) diameter aan 

 Inwendige rotatie gebeurt tijdens verdere daling: hoofd zal geleidelijk roteren rond lengteas 

o Preferentieel roteert achterhoofd naar voren onder pubisboog → voorachterwaartse 

diameter vh hoofd komt evenwijdig te liggen met voorachterwaartse diameter vh bekken 

o Rotatiezin w bepaald door  

 Vorm vh bekken  

 Verhouding en tonus vd weke delen: oa m. levator ani 

o Bv. bij androïd bekken of bij tonusvermindering vd m. levator ani door epidurale analgesie: 

malrotatie frequenter 

 Extensie: gebeurt als hoofd w geboren door vulvaire ring 

o Achterhoofd neemt steun onder symfyse  
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o Vertex, voorhoofd, neus en kin w achtereenvolgens geboren door glijden over achterste 

commissuur vd vulva 

o Op ogenblik dat extensie begint: perineum zal welven en komt onder spanning te staan 

 Dan kunnen gemakkelijk scheuren optreden → goede damsteun aangewezen 

 Indaling vd schouders met uitwendige rotatie (restitutie) vh hoofd  

o Als hoofd geboren w: schouders dalen in en roteren van dwars of schuin naar 

voorachterwaarts 

o Hierdoor: hoofd (dat al geboren is) zal uitwendig roteren over 90° → achterhoofd komt 

dwars te liggen 

 Geboorte vd schouders: voorste schouder neemt steun onder symfyse en achterste schouder 

w vervolgens geboren door flexie vd romp 

o Hierdoor glijdt achterste schouder over perineum 

o Nadien volgt verdere geboorte vd romp, stuit en OL 

 

Caput succedaneum 

 Als tijdens arbeid vochtblaas gebroken is of w: hoofd drukt stevig op zich dilaterende 

baarmoederhals 

 Gevolg: oedemateuze zwelling kan optreden 

o Vnl bij lange en moeilijke arbeid 

o Oedeem kan herkenningspunten vd schedel maskeren en bepalen vd plaatsing bemoeilijken 

 Meestal verdwijnt caput succedaneum binnen 24u na geboorte 

 Moet w onderscheiden van cephalhematoom = bloeding onder pericranium 

o Meestal beperkt tot 1 schedelbeen 

o Itt caput succenadeum: cephalhematoom heeft weken nodig om te resorberen 

 

Moulage vh hoofd 

 Beenderen vh schedeldak liggen nog relatief los tov elkaar → verbonden door 

fibromembraneuze naden of suturen 

 Door uitgeoefende druk: kunnen onderling verschuiven om hoofddiameters te verkleinen 

o Meestal glijden frontale beenderen en occipitaal been onder pariëtale beenderen en 

achterste pariëtaal been onder voorste 

o Bij moeilijke arbeid: moulage meer uitgesproken  

 

Loskomen en uitdrijving vd placenta en vliezen 

 Geboorte vd placenta en vd vliezen gebeurt door verkleining vd inplantingszone 

o Door  

 Retractie vh bovenste uterussegment (waarin placenta meestal is ingeplant) 

 Opeenvolgende contracties waardoor kleine retro-placentaire bloedingen ontstaan 

o Loskomen w in hand gewerkt door structuur vd venen vh placentaire bed 

 Verlopen horizontaal en vormen gunstig klievingsvlak  

 Door afsnoering thv myometrium ontstaan ook bloedingen in deze deciduale venen → 

bevordert ahw hydraulische klieving 

 Geboorte vd placenta gebeurt  

o Ofwel eerst met blinkende foetale oppervlakte 

 Veelal gevolgd door gulp bloed vh retroplacentair hematoom  

 Dit is geboorte volgens Schultze 

o Ofwel (minder frequent) eerst matte onregelmatige maternale zijde 

 Veelal voorafgegaan door bloedverlies  

 Dit is ‘geboorte volgens Duncan’ 
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Puerperium 

 

Inleiding 

 Puerperium = periode van ontzwangering  

o Duurt vanaf geboorte vd placenta tot ogenblik dat reproductieve organen teruggekeerd zijn 

tot voorzwangere toestand 

o Meestal 6 – 8 weken 

 Puerperia = vrouw die zich in die periode bevindt 

 Periode w gekenmerkt door  

o Involutie vd baarmoeder: gaat min of meer normaal volume innemen 

o Hemostase vh uteroplacentair bed 

 Meestal goed 

 Maar ernstige verwikkelingen mogelijk 

o Lochiale verlies  

o Evt lactatie 

 

Involutie van baarmoeder 

 Na 3e fase vd arbeid: baarmoeder weegt ongeveer 1000 g en meet 17 – 18 cm → zal terugkeren 

tot gewicht van ong 50 g en grootte van 7 – 8 cm 

o Uterus blijft na zwangerschap altijd wat groter en beweeglijker dan voorheen 

o Baarmoederfundus reikt na geboorte vd placenta ong tot navelhoogte 

 Nog lichte toename op dag 1 

 Daarna vermindert uterushoogte met ong 0,8 cm per dag  

 Rond dag 12: abdominaal niet meer voelbaar 

 Dus na 2-tal wegen niet meer voelbaar boven schaamboog 

 Opmerking: tijdens ZS is BM voelbaar vanaf 12 weken 

o Baarmoederhals: rond dag 6 – 7 terug gesloten  

 Blijft wat zwaarder  

 Orificium externum: niet meer rond maar spleetvormig  

 Dus is kenmerk voor dat pt ooit zwanger is geweest 

 Maar bij pt die vroegtijdig ZS verliest: dit kenmerk niet per se aanwezig! 

 Involutie vd baarmoeder gebeurt door resorptie en reorganisatie 

o Spiervezels ondergaan autolyse door proteolytische enzymen → oplosbare eindproducten w 

afgevoerd met bloedstroom 

 Verklaart verhoogde urinaire excretie van stikstofhoudende producten gedurende eerste 

dagen na bevalling (belasting voor nieren: moeten dit meer uitscheiden!) 

o Bloedvaten vd baarmoederwand zijn getromboseerd en ondergaan degeneratieve 

veranderingen met fibrinoïdvorming 

 Macrofagen resorberen debris  

 Ondertussen w nieuwe takken vd spiraalarteries gevormd 

 Slijmvlies vd baarmoeder w geïnfiltreerd door leukocyten → er ontstaat demarkatielijn 

tss basale zone en meer oppervlakkig gelegen decidua 

 Oppervlakkige avasculaire laag w afgestoten → binnen 10 dagen w nieuw epitheel 

gevormd 

 Na 3 weken: slijmvlies ahw volledig hersteld 

 Uitgroei van nieuwe slijmvlies gebeurt bij voorkeur vanuit stroma dat rond 

spiraalarteries gelegen is 

 Subinvolutie vd baarmoeder 

o Treedt vooral op bij retentie van vliezen of delen vd placenta  

 Bij onvolledige involutie: BM wat gevoelig, onvoldoende verkleining, … 

o Gaat meestal gepaard met bloeding en infectie (dus ptn laat je niet zomaar naar huis gaan) 

 Opmerking: doordat ronde ligamenten extreem uitgerokken zijn heeft pt op lange termijn kans 

op BM die niet per se in anteversio maar soms retroversio, … ligt 
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Hemostase van placentaire bed 

 Na partus vd placenta: grote wonde thv baarmoederwand blijft over 

o Ong 100 spiraalarteriën (die foetoplacentair debiet van ± 500 mL verzorgden): liggen open 

 Dus potentiële ingangspoort voor endometritis, sepsis 

 Ong 3-tal weken na geboorte: terug epitheel → afname risico op infectie 

o Hemostase  

 Retractie vd baarmoeder en zo vd mazen tss spiervezels → zeer kronkelende bloedvaten 

w dichtgedrukt 

 Gewone stollingsmechanisme treedt ook in werking 

 Stollingsreserve is anticipatief toegenomen tijdens zws 

 Ernstige bloedingen kunnen optreden als bovenstaande mechanismen niet werkzaam zijn 

o Bij onvoldoende uterusretractie: ‘atone bloeding’ 

o Bloedingen tgv stollingsstoornissen: meestal gevolg van  

 Tekort aan fibrinogeen  

 Anticoagulerende therapie 

o Steeds ook al dan niet bijkomende traumatische oorzaak van bloedverlies uitsluiten 

 

Lochiale verlies 

 Lochiën = verlies uit genitale tractus gedurende eerste 3 – 4 weken vh puerperium  

o Eerste dagen: eerder bloederig van aspect door expulsie vh in baarmoeder nog aanwezige 

bloed 

o Daarna: bruin- tot geelachtig  

 Geur 

o Typisch: relatief karakteristieke fletse geur die kenmerkend is voor lochiën 

o Igv slechtriekend en flets: denken aan endometritis (infectie baarmoeder(inhoud)) die 

meestal erop wijst dat er nog resten zijn achtergebleven 

 Duur vh lochiale verlies: varieert sterk  

o Bedraagt vaak > 10 dagen 

 Lochia bevatten  

o Bloed 

o Fibrine 

o Leukocyten  

o Genecroseerde weefselstukken vd decidua 

 Ook hoeveelheid wisselt  

o Toegenomen bij retentie van placentaweefsel en vliezen 

o Lochia kunnen quasi afwezig zijn bij 

 Sommige vormen van puerperale sepsis  

 Uitzonderlijk door extreme flexie of extensie vd baarmoeder  

 Lochiaal verlies: nl steriel als het uit baarmoeder komt → maar kan in schede besmet w 

o Meestal zijn saprofieten 

o Igv pathogene kiemen: opstijgende infectie vindt goede kweekbodem in involutieve 

baarmoeder → ontstaan endometritis → gevolgen 

 Subinvolutie  

 Verlies  

 Overvloediger  

 Slechtriekend  

 

Lactatie 

 Borstklieren: ondergaan ultieme maturatie tijdens zws  

o W op lactatie voorbereid door oa  

 Oestrogenen: zorgen voor verdere ontwikkeling van  

 Steunweefsel  

 Melkafvoerwegen 

 Progesterone: ontwikkelt secreterende klierweefsel verder 

 Ook andere hormonen bv. HPL kunnen rol spelen 
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o Omdat borsten dus pas ultieme maturatie tijdens zws ondergaan: best geen plastische 

chirurgie voordat pt kinderen heeft gehad 

 Bij lactatie onderscheidt men  

o Melkafscheiding of –secretie: afscheiding van melk door acini → gebeurt oiv prolactine (PRL) 

afkomstig van voorkwab vd hypofyse 

 Tijdens zws: prolactinefunctie geremd door seksuele hormonen van placenta 

 PRL-concentraties stijgen gedurende zws 

 Maar lactogenetische werking: geremd door oa hoge concentratie progesterone 

 Na partus van placenta: concentratie van seksuele hormonen in moederlijke plasma 

daalt plots → inhibitie valt weg → hypofyse begint prolactine af te scheiden 

 Gevolgen 

 Toegenomen bloedtoevoer naar borstklieren  

 Initiatie vd melkafscheiding door acini 

 Prolactine staat verder onder neurogene controle vd hypothalamus 

 Dus nerveuze stoornissen (stress!) of letsels vd hypothalamus kunnen gepaard gaan 

met stoornissen in lactatie 

 Opmerking: examenvragen! 

 Wat geven aan ptn die geen melk willen geven om prolactine te antagoniseren? → 

dopamine-agonist (bv. bromocriptine) 

 Pt met parkinsonisme die BV wil geven: krijgt moeite owv dopaminerge medicatie 

 Maar is vnl andere leeftijdscategorie 

o Melkuitscheiding of –excretie: ejectie vd afgescheiden melk langs afvoerkanalen → staat oiv 

neurohormonale reflex: ‘toeschietreflex’ 

 Zuigen op tepels: via hypothalamus stimulatie vd achterkwab vd hypofyse → productie 

van oxytocine 

 Oxytocine veroorzaakt contractie vd myofibrillen rondom acini → melkejectie 

 Neurohormonale reflex (melkejectie maar niet melkafscheiding) kan geremd w door 

emoties, angst, en pijn 

 Ejectie van melk gaat vaak gepaard met naweeën 

 Plotse vrijzetting van oxytocine veroorzaakt ook samentrekking vd baarmoeder 

(naast samentrekken vd borstacini)  

 Nut naweeën  

 Bestrijden atone bloedingen  

 Bevorderen involutie 

 Er bestaat verband tss melkejectie en melkafscheiding 

o Igv geen ejectie van melk: druk in acini neemt toe → melkafscheiding w op mechanische 

wijze geremd 

o Onvoldoende ledigen vd borsten heeft dus ongunstige invloed op melksecretie 

 

Andere karakteristieken van puerperium 

 

Koude rillingen 

 Komen vaak voor enkele minuten na geboorte vh kind → kunnen 10-tal minuten aanhouden 

 Oorzaak: niet gekend → zou verband kunnen houden met  

o Geleverde inspanning (“zoals na maraton lopen: nog wat hyperexcitatie”) 

o Foetomaternale transfusie na geboorte 

 

Temperatuursopstoot 

 Lichte temperatuursopstoot van 37,5 – 38°C kan voorkomen gedurende eerste 24 uur 

o Mogelijk tgv opwinding en inspanning 

o Dus tot 38°C, niet meer! (igv meer: opletten!!) 

 Eerste dagen na partus: ook lichte T-stijging mogelijk door  

o Borststuwing  

o Obstipatie  
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 Cave: koorts steeds beschouwen als pathologisch tot tegendeel is bewezen! → steeds op hoede 

zijn voor  

o Infectie van 

 Urogenitale tractus 

 Mammae (mastitis): pijnlijke, rode gezwollen borsten 

 Endometrium (endometritis) 

 Episiotomie- of sectiolitteken dat geïnfecteerd raakt 

 Andere organen  

o Trombose 

 Bv. diepe trombose vd v. ovaricae 

 Peripartum is periode waar risico op trombotische verwikkelingen groter is 

 

Mictie 

 Eerste dagen vh puerperium: mictie kan bemoeilijkt zijn  

o Door  

 Nervositeit 

 Oedeem thv urethra (en perineum) 

 Atonie van m. detrusor vesicae  

 Verminderde kracht vd buikpers owv 

 Pijn  

 Nawerking vd epidurale anagesie 

o Mictiestoornissen kunnen aanleiding geven tot urineretentie → risico op  

 Infectie  

 Atonie 

 Ischuria paradoxa 

 Hierbij heeft puerpera wel indruk zekere hoeveelheid te plassen maar betreft het in 

feite overloopblaas 

 Eerste 2 – 4 d na partus: meestal uitgesproken diurese → normaliseert daarna geleidelijk 

 

Stoelgang verloopt meestal moeizaam gedurende eerste dagen vh postpartum: door  

 Atonie vd darmen 

 Verzwakte buikpers 

 Anticipatie van pijn tgv hemorroïden en perineale letsels 

 

Naweeën 

 Onregelmatige baarmoedersamentrekkingen = naweeën 

o Kunnen pijnlijk en vervelend zijn 

 Voldoende pijnbestrijding voor nodig! 

o Heviger bij multipara tijdens zogen 

 Igv ernstige naweeën bij primipara: aan geretineerde klonter denken! 

 

Ovulatie en menstruatie 

 Na partus: amenorroe  

o Minstens 6 weken  

o Bij borstvoeding houdt amenorroe langer aan 

 Eerste menstruatie: meestal niet voorafgegaan door ovulatie 

o Maar eisprong en dus vruchtbaarheid zijn toch al mogelijk 4-tal weken na partus 

 Hyperprolactinemie onderdrukt normaal cyclus: igv heel hoog zelfs amenorree (één vd 

oorzaken van subfertiliteit) 

 Borstvoeding remt voorkomen van ovulatie maar blijft relatief onefficiënte 

anticonceptie: Pearlindex van ongeveer 25 

 Zeker bij medicamenteuze lactatie-inhibitie is ovulatie vroeg mogelijk: ptn die 

cabergoline of parodel innemen 

 Medicamenteuze lactatie inhibitie: doet prolactine dalen 
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 Gezien hyperprolactinemie normaal cyclus onderdrukt: bij dopamine-agonisten w 

cyclus niet meer onderdrukt 

o Wat raad je dan aan? 

 Na 2 – 3 weken starten meeste vrouwen met anticonceptie (ook al is dit niet echt nodig) 

 Wat zijn mogelijke anticonceptiemiddelen bij iemand die BV geeft? 

 Mechanisch 

 Pil: enkel minipil (progestogeen-only pil) 

 Is veelgebruikt contraceptivum in postpartum 

 Liever niet klassieke pil want oestrogeen  

 Geeft steroïdblock op PRL 

 Risico op trombose 

 Niet graag synthetische oestrogenen aan moeder die BV geeft en dan evt over 

zouden kunnen gaan naar mannelijke foetus 

 Wanneer zijn mensen die bevallen zijn terug geïnteresseerd in seks? 

o Relatief drukke periode dus mensen hebben andere dingen te doen 

o Maar als je onderzoek doet: vrouw heeft even snel zin in seks als man 

 

Psychische problemen 

 Postpartum “blues” = hyperesthetisch-emotioneel syndroom  = emotionele incontinentie 

o Komt voor bij ongeveer 50% vd puerpera binnen 4 – 5 dagen na geboorte 

o Meestal: supportieve therapie voldoende 

 Want gaat vanzelf over 

 Echte postnatale depressie  

o Relatief frequent: 10 – 15% vd moeders 

 Meestal 1 – 6 maanden na bevalling 

 Kan wél aanleiding geven tot serieuze problemen in postpartum 

o Symptomen op voorgrond 

 Slaapstoornissen 

 Depressieve toestand 

 Sociale isolatie 

 Last met opnemen vd moederrol  

o Behandeling 

 Supportieve therapie  

 Professionele hulp: noodzakelijk 

 Uitermate zinvolle maatregelen 

o Screening naar voorbeschiktheid tot psychische problemen in postpartum  

o Preventief organiseren van hulp 

 

Maternale mortaliteit 

 Definitie maternale mortaliteit (ICD9): “dood van vrouw terwijl zwanger, of binnen 42 (365) 

dagen na bevalling, miskraam of afbreking, tgv oorzaak die verband houdt of verergerd w door 

zws of haar behandeling, maar niet door accidentele of incidentele oorzaken” 

 In ontwikkelde landen nog ong 20/100.000 geboortes = echt te veel 

o VS: maternale mortaliteit tss 5,7 – 18,6/100.000 geboortes 

o Maar ontwikkelende landen nog véél meer bv. Congo: 1/10 

 Oorzaken 

o Directe oorzaken  

 Hypertensieve aandoeningen 

 Bloedingen 

 Infecties en sepsis 

 Trombo-embolieën 

 Distocische arbeiden  

 Illegale abortussen 

o Indirecte oorzaken van moederlijke sterfte  

 Astma 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

154 | P a g i n a  
 

 Hartziekten 

 Diabetes  

 Systeemlupus 

o Andere oorzaken bv. trauma’s, geweld en zelfmoord 

 Opvallend en oneerlijk: ongelijke geografische distributie vh probleem 

 

Paternale mortaliteit 

Paternale mortaliteit (zoals man): zeker belangrijk maar vergeten probleem 

→ bv. met hoofd tegen chauffage vallen, alcoholintoxicatie met ongeval, … 

 

Perinatale mortaliteit 

 Perinatale mortaliteit: ifv context gedefinieerd als som vd antenatale sterften en vroege (en 

late) neonatale sterften vanaf 500 of 1.000 g  

o Uitgedrukt per 1.000 geboorten 

 Oorzaken 

o Immaturiteit 

o Prematuriteit 

o Congenitale afwijkingen 

o Hypertensieve zwangerschapsaandoeningen 

o Bloedingen 

o Traumata  

o Maternale ziekten 

o In veel gevallen: juiste oorzaak ongekend 

 Grootte-orde vd perinatale mortaliteit  

o Ontwikkelde landen: rond 5 – 10/1.000 geboorten 

o Ook hier: enorme geografische schommelngen 

 Vlaanderen (2013): perinatale sterfte  

o 5,8/1.000 bij éénlingen 

o 22,5/1.000 bij tweelingen 
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Arbeid en bevalling: praktische leiding 

 

Opname 

 Toegang tot bevallingskwartier moet fysisch en telefonisch laagdrempelig zijn 

o Soms niet evident 

 Ondanks alle uitleg: zwangere vrouwen veelal onervaren en soms onzeker en angstig 

 Verschil tss voorweeën en echte weeën zelfs voor professionelen niet altijd duidelijk 

o Zwangeren zullen à terme w aangespoord kraaminrichting op te zoeken als weeën  

 Om 2 – 3 min opzetten 

 Pijnlijk zijn  

 En niet wegdeinen na wat horizontale rust in zijdeligging 

o Moeten ook vlot opgevangen kunnen w igv 

 Verlies vruchtwater of bloed  

 Telkens als ze ongerust zijn over foetale welzijn 

 Opname in kraaminrichting  

o Uitstraling: veiligheid, professionaliteit, netheid, hygiëne en zorg voor asepsie, 

geborgenheid, ondersteuning en vriendelijkheid  

o Moet zingevingsbevorderend zijn 

o Uitermate belangrijk om parturiënte en partner prognose te geven van inhoud en duur van 

wat er hen te wachten staat → doseren lichamelijke, emotionele en geestelijke energie  

 Verloop 

o Eerst snelle haast natuurlijke en in opvang geïntegreerde evaluatie vh vitale foetale en 

maternale welzijn  

o Dan risico-evaluatie 

 Kan men leren de verloskundige voorgeschiedenis 

 Waren vroegere bevallingen moeilijk of langdurig? 

 Diende er instrumentale verlossing of keizersnede te gebeuren? 

 Traden er abnormale bloedingen op? 

 Zijn er aanduidingen voor bekkenvernauwing, voor abnormale ligging? 

 Betreft het pre- of postterme bevalling, oudere primipara of grote multipara, 

tweelingzwangerschap? 

 Traden er problemen op tijdens zws: iso-immunisatie, pre-eclampsie of eclampsie, 

bloedingen in laatste trimester? 

 Leed moeder voor zws al aan ziekte, bestaan er (previa) tumoren? 

 Bestaat er electieve nood voor kunstmatige verlossing, onderging moeder eerder al 

gynaecologische ingrepen? 

 Hoe zit het met foetale welzijn, zijn groei, hoeveelheid vruchtwater? 

o Nadat men zich heeft vergewist van foetale welzijn 

 Moeder verder voorbereiden op arbeids- en bevallingsproces  

 Zorgen voor nodige hygiëne door evt naast bad of douche ook blaas-, darm- en 

vulvatoilet aan te bieden 

 Aangepaste gemakkelijke en lossere kleding + aangename omgeving dragen bij tot gegunde 

comfort 

 

Onderzoek 

 In eerste plaats: diagnose van arbeid = belangrijk 

o Hoe zijn contracties, welke is hun regelmaat, frequentie en intensiteit?  

o Zijn vliezen gebroken, welke is kleur vh vruchtwater, is er bloedverlies?  

o Kloppen klinische bevindingen met zwangerschapsmaturiteit, vindt men verwikkelingen?  

o Maternaal 

 Hoe is lichaamsbouw, algemene toestand, bloeddruk, pols en temperatuur?  

 Bevat urine proteïnes?  

o Foetaal 

 Zijn foetale harttonen aanwezig en normaal?  

 Wat leren handgrepen van Leopold over ligging, plaatsing en indaling? 
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 Eerst abdominale onderzoek → info over ligging, houding, indaling  

 Vaginale onderzoek overwegen 

o Regels vd asepsie respecteren + zorgen voor goede handhygiëne 

 Niet dragen vd ringen 

 Kortgeknipte nagels 

 Grondige wasbeurt en ontsmetting 

 Vulva en perineum ontsmetten met steriele kompressen gedrenkt in oplossing van 

chlorhexidine of chlooramine 

 Wissen van boven naar beneden en van binnen naar buiten 

 Uiteraard draagt men handschoenen of vingerling  

 Zwangere vrouw inlichten over hoe en waarom van dit onderzoek 

 Ook bij vaginaal onderzoek zal men maximaal oogcontact met pt onderhouden 

o Indicaties voor vaginaal onderzoek  

 Vragen rond diagnostiek van arbeid door evaluatie progressie van verstrijking en 

ontsluiting vd baarmoederhals  

 Twijfel over ligging 

 Obesitas die abdominale onderzoek bemoeilijkt 

 Twijfel over begin vd tweede fase vd arbeid 

 Langdurige arbeid 

 Mogelijkheid van navelstrengprolaps bij ruptureren vd vliezen  

 Tekens van foetaal lijden 

o Men zal géén vaginaal onderzoek uitvoeren igv  

 Abnormaal vaginaal bloedverlies  

 Placenta previa niet uitgesloten  

 Als bij preterme ruptuur vd vliezen niet meteen actief beleid w overwogen 

o Wat? 

 Eerst baarmoederhals evalueren 

 Positie: van sacraal tot centraal onder voorliggende deel 

 Consistentie: van hard tot week 

 Hoogte: van niet verstreken (2 – 3 cm) tot volledig verstreken (papierdun)  

 Ontsluiting: van 0 – 10 cm 

 Nagaan toestand vd vochtblaas  

 Kan al dan niet geruptureerd zijn 

 Vochtblaas heeft cystische consistentie en is meer gespannen tijdens contractie 

 Differentieel diagnostisch: caput succedaneum in overweging nemen 

 Is meer deegachtig, minder glad en kan haren bevatten 

 Bij volledig verstreken maar niet ontsloten baarmoederhals: geen vergissingen 

(deze voor staande vochtblaas nemen) 

 Vochtverlies kan wijzen op  

 Hoge of lage vliesscheur 

 Urine  

 Leucorroe 

 Vh voorliggende deel 

 Bepalen indaling: situeren in relatie tot vlakken van Hodge 

 Bepalen plaatsing van kenmerkend deel tov bekkenring 

 Na ruptuur vd vliezen: uitsluiten uitzakking vd navelstreng of van lidmaat  

 Ook nuttig bij globale klinische bekkenevaluatie 

 

Praktische begeleiding van arbeids- en bevallingsproces 

 

Eerste fase 

 

In eerste fase: correcte diagnose van arbeid centraal 

 Belangrijk omdat hierop tijdsprognose steunt 

o Vele moeders willen ook graag rond theoretisch uitgerekende datum bevallen 
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 Laatste weken zijn vaak ook zwaar, slapen w moeilijker en ptn worden moe 

 Ook schoonouders kunnen ongeduldig w en onrust induceren door om haverklap te 

informeren “of het al gebeurd is” 

o In essentie steunt diagnose van arbeid op vaststellen van regelmatige, intense contracties 

om 2 – 3 minuten gedurende 30 – 40 seconden 

 Contracties die bovendien baarmoederhals verstrijken en ontsluiten 

 Bij valse arbeid en verzekerd foetaal welzijn: veelal beter te temporiseren 

 Maar ouders steeds empatisch au sérieux nemen en ook duidelijke afspraken 

meegeven voor verdere opvolging of contactname 

 Klinische evaluatie van contracties laat toe duur, regelmaat en intensiteit te beoordelen 

 

Vandaag ontsnapt parturiënte vaak niet meer aan cardiotocograaf → registratie 

 
 Regelmaat en duur van contracties 

 Foetale harttonen 

 

Voor opvolging vh foetale welzijn 

 Evaluatie vd foetale harttonen cruciaal 

o Hoe? 

 Kan continu met cardiotocograaf  

 Andere optie (niet bewezen slechter): intermittent 

 Om 15 – 30 minuten met bijzondere eenhoornige stethoscoop (Pinard) 

 Best na contractie 

o Normale frequentie vh foetale hartritme: 120 – 160 slagen per minuut 

o Verdere evaluatie vh welzijn is aangewezen igv  

 Ritme < 100 of > 160 slagen per minuut  

 Verminderde slag-tot-slagvariabiliteit  

 Deceleraties die na acme vd contractie optreden 

o Bij stress, koorts, anemie en hartversnellende medicatie: opletten om maternale en foetale 

ritme niet te verwarren 

 Verder doorgedreven analyse vd foetale toestand kan door  

o Computeranalyse van ST-segment vh foetale elektrocardiogram 

o Reflectiepulsoximetrie waarbij men zuurstofsaturatie > 35 mmHg verwacht  

o Foetale microbloedanalyse 

 Normale foetale scalp-pH: 7,3 ± 0,05 
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 Igv < 7,2: onmiddellijke verlossing nodig 

 Igv 7,2 – 7,25: situatie intensief blijven opvolgen 

 

Vordering vd arbeid nagaan  

 Kan door regelmatig uitgevoerd vaginaal onderzoek 

o In actieve fase: om 1 – 2 u 

o Bevindingen zorgvuldig noteren in dossier of op partogram 

 Belangrijk owv medische én medicolegale redenen  

 Parogram  

 Is diagram dat in essentie toelaat ontsluiting vd baarmoederhals uit te zetten ifv tijd 

 Daarnaast kan men er ook annotaties op aanbrengen ivm  

 Hartritme 

 Indaling  

 Uitgevoerde therapeutische akten 

 Voorbeeld 

 
o Als verloop vd ontsluiting niet klopt met prognose: reden opzoeken en tijdig nodige acties 

ondernemen 

 Bv. inadequate contracties corrigeren  

 Bv. foetopelvische disproportie verhelpen 

 

Naast professionele opvolging: tijdens arbeid belangrijk te zorgen voor menselijke warmte en nodige 

fysieke en emotionele comfort 

 Adequate en aan ernst aangepaste pijnbestrijding 

 Aandacht voor  

o Nodige rust 

o Aangepast licht dieet  
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o Regelmatige blaaslediging: zeker als plasgevoel gedempt is door epidurale analgesie 

 Zo lang mogelijke mobiliseren vd parturiënte  

 Correcte (wissel)houding en correcte positionering kunnen  

o Vena cava-syndroom voorkomen 

o Spildraai bevorderen  

o Zo nodig gehyperinclineerd bekken corrigeren. 

 

Tweede fase 

 

Tweede fase: baarmoederhalsontsluiting volledig  

 Kondigt zich vaak aan door drukgevoel en onrust 

 Dikwijls  

o Treedt er wat bloedverlies op 

o Dilateren aars en vulva 

o Welft perineum  

o Verschijnt voorliggende deel 

 

Best houdt men deze fase zo kort mogelijk  

 Door zwangere te laten meepersen 

o Enkel als foetale welzijn het toelaat 

o Pas laten meepersen als niet alleen baarmoederhals volledig is ontsloten maar ook 

voorliggende deel geheel is ingedaald 

 Bij meepersen: correcte positionering belangrijk 

o Vena cavacompressie vermijden 

o Kan naargelang stijl op baringstafel, bed, baringskruk, … zolang men maar foetomaternale 

welzijn correct kan opvolgen en in hygiënische omstandigheden kan opereren 

o Hoe? 

 Men brengt dijen in flexie en abductie  

 Nodige uitleg + Rustige bemoediging 

 Tijdens contractie: vragen diep in te ademen, diafragma te “blokkeren” en zo lang mogelijk 

naar beneden te persen zoals bij obstipatie 

o Als het niet anders meer gaat: vragen snel uit en weer in te ademen en manoeuvre te 

herbeginnen 

o Meestal lukt dit 2 – 3x per contractie 

 

Aandachtspunten 

 Ook nu essentieel zich ervan te vergewissen dat blaas goed leeggemaakt is: want volle blaas 

o Zit in weg  

o Vermindert kwaliteit vd contracties 

 Het is ook meest stressvolle situatie voor foetus  

o Intensieve controle vd foetale harttonen blijft aangewezen  

o Verlossing w indien nodig bespoedigd 

 

Voor eigenlijke bevalling 

 Voorbereiding 

o Handen grondig wassen en ontsmetten, steriele handschoenen aantrekken  

o Voorzorgen nemen om zichzelf niet te infecteren bij mogelijk massief contact met 

lichaamsvochten 

o Steriel veld met inhoud 

 Twee Kocherklemmen  

 (episiotomie)schaar 

 Aspiratieapparatuur 

 Spuit en naalden voor lokale anesthesie als geen epidurale werd geplaatst  

 Steundoekjes 

o Alles gereed om  
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 Baby warm op te vangen 

 Tijdig uterotonica toe te kunnen dienen  

 Evt episiotomie te hechten 

o Vulva en perineum w ontsmet met waterig desinfectans 

 Als hoofd (en naar analogie stuit) geleidelijk zichtbaar w en vulvaopening openspreidt: stevige 

damsteun belangrijk 

o Steriele steundoek w op dominante hand geplaatst → op vlakke wijze (vnl tss wijsvinger en 

duim) stevige boogvormige druk uitoefenen op perineum rond voorliggende deel 

 
 Dit vangt spanning op  

 Bevordert foetale (hoofd)bewegingen 

o Met vrije hand houdt men komvormig hoofd tegen → langzaam en progressief naar 

buitenwereld leiden terwijl men zijn extensiebeweging volgt 

o Als hoofd door perineum gaat snijden: barende vragen niet meer te persen maar 

oppervlakkig te ademen 

 Helpt om proces verder zeer geleidelijk te laten verlopen → scheuren vermijden 

 Eens hoofd geboren is: steundoek laten vallen 

o Met dubbele vorkgreep neemt men met 1 hand achterhoofd vast thv occiput en plaatst men 

andere hand onder kin 

 Hand die achterhoofd vasthoudt zal baby in principe niet meer lossen!!! 

o Men bevordert uitwendige spildraai vh hoofd parallel aan inwendige spildraai vd schouders  

 Nagaan of er navelstrengomstrengeling bestaat → kan men desgevallend reduceren door  

 Navelstrenglus over hoofdje te schuiven  

 Igv te strak: doorknippen tss twee klemmen 

o Vervolgens brengt men hoofdje naar beneden zodat voorste schouder onder symfyse komt 

te liggen 

o Als men dan hoofd terug naar boven brengt terwijl men met vrije hand perineum opnieuw 

ondersteunt: achterste schouder w geboren 

 Best roteert men dan simultaan aangezicht wat naar voren en schouders naar dwars 

o Eens schouders geboren zijn: romp en ledematen volgen doorgaans probleemloos 

 Na geboorte 

o Kind niet laten ontglippen door het stevig vast te houden thv achterhoofd (met hand die 

kind niet mag loslaten!) en dij 

 Niet omklemmen thv abdomen: riskeert fragiele lever te kwetsen 

o Men zorgt voor vrije luchtwegen door evt voorzichtig te aspireren  

o Toezien dat geen enthousiaste tractie w uitgeoefend op nog niet onderbonden navelstreng 

 Want kan tromboses kan veroorzaken in umbilicale vene 

o Neonatomaternaal huid-huidcontact bevorderen 

 Maar dan ook belangrijk om vitale parameters vd baby rigoureus op te volgen 

 

Episiotomie of damsnede 

 Indicaties 

o Overwegen als perineumscheur niet te mijden is 

 Bloedloos worden vd achterste commissuren kan daarop wijzen  

 Passage vd achterste schouder is belangrijk risicomoment 

o Bij instrumentale verlossingen zal men veelal electief episiotomie uitvoeren 
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o Kan aangewezen zijn om partus te bespoedigen bij foetaal lijden  

o Ter protectie vd dam in hoop latere prolapsen te voorkomen 

 Bij voorkeur w mediolaterale episiotomie uitgevoerd schuin naast aarssfincter 

 
 Essentieel 

o Goede lokale of epidurale verdoving  

o Correcte hechting 

 In huidige Vlaamse praktijk: episiotomie bij  

o 75% vd eertsbarenden  

o 40% vd meerbarenden  

 

Derde fase 

 

In derde fase: zich bekommeren om  

 Eerste opvang en verzorging vd neonaat 

 Verdere bewaking vd moeder  

 Geboorte vd placenta 

 

Navelstreng w (door vader) tss 2 Kochers in doorgeknipt 

 Aan placentaire zijde kunnen dan navelstrengbloednames gebeuren voor  

o pH-meting 

o Bloedgroep- en antistofbepalingen bij resusnegatieven  

o Evt collectie van stamcellen 

 Als je niks hebt om navelstreng af te binden (bv. thuisbevalling): niet afbinden maar gewoon 

placenta langs kindje leggen 

 

Geboorte vd placenta 

 Als placenta loskomt: vaak wat bloedverlies → navelstreng verlengt vaak wat  

o Handgreep van Kustner: ulnaire zijde vd hand boven symfyse plaatsen → daar drukken in 

diepte → navelstreng zal bewegen 

 Naar binnen als placenta nog vastzit 

 Naar buiten als placenta al losgekomen is 

o Aandachtspunten 

 Voorzichtig zijn bij uitoefenen van tractie op navelstreng om geen BM-inversie te 

veroorzaken  

 Zich altijd ervan vergewissen dat uterus goed is samengetrokken 

 Meestal duurt derde fase 5 – 30 minuten 

o Als placenta na 1 uur nog niet geboren is: ‘placentaretentie’  

 Voorbeschikkend voor ontwikkelen van atonie en atonische bloedingen 

o Actief beleid bevordert geboorte vd placenta en vermindert postpartale bloedverlies 

 Zorgen voor goede blaaslediging  

 Uterotonicum toedienen na geboorte bh hoofd 

 Men laat moeder actief meepersen  

 Als placenta is losgekomen: fundusdruk uitoefenen 

 Weke baarmoeder zal men masseren 

 Bij partus vd placenta  

o Men laat deze zakken oiv eigen gewicht  

o Scheuren vd vliezen 
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 Om afscheuren van vliezen te beletten: herhaaldelijk om zijn as draaien 

 
 Scheuren de vliezen toch af: klem plaatsen op achtergebleven deel → dit opgerold 

proberen verwijderen 

 Bij retentie vd placenta  

o Expulsie trachten bewerkstelligen door uterotonica toe te dienen 

 Bv. oxytocine  

 Bv. prostaglandines 

o Soms kan men baarmoeder exprimeren met handgreep van Credé  

o In laatste instantie: verplicht manuele revisie uit te voeren 

 
 Placenta en vliezen zal men goed inspecteren 

o Moederlijke oppervlakte  

 Bestaat uit vss lobben 

 Heeft blauw-rode oppervlakte  

 Bevat soms calcificaties en infarcten 

 Vnl randen dienen volledig te zijn 

 Letten op insertie vd navelstreng 

 Lopen navelstrengbloedvaten buiten placenta: ook denken aan mogelijke retentie 

van aberrante lob 

 Retentie van lob is voorbeschikkend voor nabloedingen  

 Vereist vaak revisie 

 Vliezen zijn moeilijker op volledigheid te beoordelen 

 Moeten in principe moederlijke oppervlakte volledig kunnen bedekken 

 Na geboorte vd placenta  

o Voor hemostase: belangrijke zaken 

 Retractie vd baarmoeder die bloedvaten afsnoert  

 Normaal stollingsmechanisme dat voor definitieve stelping zorgt  

 Bloed kan zich retroplacentair, intra-uterien of in schede opstapelen  

 Dus atone bloeding niet altijd uitwendig zichtbaar  

o Aandachtspunten 

 Steeds anticipatief aan denken 

 Baarmoeder goed masseren 

 Nagaan of bloed goed stolt  

 Laceraties uitsluiten thv perineum, vagina en cervix 
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Postpartum 

 

Inleiding 

 Door emoties overvallen prevagale vader niet uit oog verliezen 

 Eerste opvang vd neonaat centraal 

 

Neonatale opvang 

 

Eerste indruk 

 In 1 oogopslag: beeld van zijn vitaliteit 

 Afmetingen 

o Lengte bedraagt gemiddeld 50 cm 

o Gewicht 3,5 kg  

o Hoofdomtrek 35 cm 

 Hij/zij is bedekt met lanugohaar, heeft droge ogen en blauwachtige sclerae 

 Ledematen zijn warm en gevuld 

 Huid roze en evt nog bedekt met vernix caseosa 

 Ademhaling  

o Vvooral abdominaal  

o Ondiep met hoog ritme van 30 – 40 per minuut 

 Abdomen is convex 

 Lever palpabel 1 – 2 cm onder ribbenrooster 

 Aan navelstreng voelt men pols: 120 – 160 slagen per minuut 

 Navelstomp  

o Oblitereert na 3 – 4 dagen  

o Valt af na 6 – 9 dagen  

 Bij jongens: testes ingedaald 

 

Klinische vitale evaluatie vd neonaat gebeurt klassiek met Apgarscore 

 Ahv 5 objectief waarneembare tekens: 0, 1 of 2 punten volgens volgende afspraken 

o Hartritme 

 Afwezigheid van harttonen: 0 

 < 100 slagen per minuut: 1 

 > 100 slagen per minuut: 2 

o Ademhaling  

 Apnoe: 0 

 Onregelmatig, snakkend: 1 

 Spontaan, regelmatig: 2 

o Spiertonus 

 Atoon, slap: 0 

 Geringe, perifere actie: 1 

 Veralgemeende actieve bewegingen: 2 

o Reflexen op stimuli  

 Geen: 0 

 Grimas: 1 

 Hoesten, niezen, schreeuwen: 2 

o Huidskleur  

 Veralgemeende bleekheid, cyanose; 0 

 Perifere cyanose: 1 

 Volledig roze: 2 

 W na 1, 5 en soms ook 10 minuten afgenomen 

o Score na 1 minuut  

 Is maat voor nood aan resuscitatie  

 Correleert met biochemische bepalingen van acidose 

o Score na 5 minuten correleert zwak met latere hersenschade 
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 Score > 7 = goed 

 Score < 3 vergt reanimatie 

 

Neonatale asfyxie  

 Kan in peripartale periode te wijten zijn aan  

o Obstructie vd ademhalingswegen door slijm of meconium 

o Onderdrukking vh AH-centrum owv 

 Prematuriteit 

 Bepaalde aan moeder toegediende krachtige analgetica 

 Hersenbloeding  

 Hypoxie  

 Aanpak 

o In eerste instantie (als stimulatie en warmte onvoldoende blijken) 

 Luchtwegen vrijmaken  

 Zuurstof toedienen via masker of door intubatie 

o Toedienen van analeptica is grotendeels verlaten 

 

Zorgen voor neonaat 

 Eerste verzorging  

o Belangrijk om baby warm te houden 

o Gezicht afwassen 

o Bovenste luchtwegen vrijmaken  

o Neonaat opdrogen 

o Als vruchtwater meconiaal is: mond en keelholte voor eerste ademhaling aspireren 

 Kan met dunne soepele sonde die aan vacuüm of gummipeer is verbonden 

 Voorzichtig en niet te diep aspireren om  

 Stembanden niet te beschadigen  

 Geen vagale reactie uit te lokken 

 Vervolgens moet navelstreng w afgebonden 

o Plaatsing 2 Kocherklemmen erop 

 Op enkele centimeters van elkaar  

 Voor plaatsen vd 2e klem: stuk navelstreng leegmelken dat gaat w doorgeknipt 

o Als men wacht met afnavelen: ifv deze duur nog autotransfusie van 50 – 100 mL bloed 

naar foetus 

o Met meestal specifieke wegwerpnavelklem: navelstreng definitief onderbinden op 2 – 3 cm 

vd navel 

 Inspectie stomp op afwezigheid van bloeding  

 Aseptisch en zo droog mogelijke verzorging 

 W omwikkeld met steriel gazen doekje  

 Naar boven en L omgeslagen om niet te drukken op vergrote lever  

 Vervolgens gefixeerd met navelbandje 

 Verzorging vd huid  

o Verwijderen bloed, meconium en stoelgang 

o NIET verwijderen vd beschermende vernix caseosa 

 Risico op conjunctivitis  

o Vroeger vnlt tgv gonorroebesmetting 

o Ogen indruppelen met AB-oplossing zoals Neobacitracine 

 Verdere bewaking vh kind  

o Bij slapen zorgen voor positionering in zij- of rugligging 

 Want risico op wiegendood hoger in buikligging 

o Men controleert regelmatig ademhaling en gedrag 

 Weent het goed door, slaapt het rustig?  

 Hoge tonaliteit vd stem kan wijzen op hersenbloeding 

 Kreunen is teken vh zich ongelukkig voelen  

 Bij adaptatieproblemen moet men infectie uitsluiten 
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o Kleur goed in oog houden: bleek, blauw of w hij icterisch?  

o Navelstrengstomp verdient regelmatige verzorging met aandacht voor optreden en 

voorkomen van bloeding en infectie 

o Behouden van normale lichaamstemperatuur  

 Blijft belangrijk aandachtspunt: thermoregulatie nog immatuur (vnl bij prematuren) 

 Zorgen voor  

 Aangepaste omgeving  

 Evt verwarmingsmatrasje 

 Goede kleding waarbij mutsje belangrijker is dan blauwe of roze sokjes 

 Ondertussen kan men al bepaalde afwijkingen uitsluiten → aandacht voor  

o Afwijkingen vd neurale buis 

o Surnumeraire oorschelpen 

o Faciale dismorfie 

o Schizis van lip, tandboog en gehemelte 

o Aantal arteries id navelstreng 

o Omphalocoele en gastroschizis 

o Geïmperforeerde of ectopische anus 

o Pes talipes 

o Ambigue externe genitalia 

o Hypospadias  

o Heupklik bij acetabulumpathologie 

 

Maternale verzorging na geboorte 

 

Standaardzorg 

 Begint met grondige inspectie vd placenta op volledigheid want resten zijn oorzaak van  

o Bloeding 

o Subinvolutie  

o Infectie 

 Als damsnede werd uitgevoerd 

o Deze + evt scheuren met respect voor anatomie nauwkeurig in lagen herstellen 

o Volgende dagen  

 Episiotomie zo droog als mogelijk proberen houden  

 Zorgen voor goede pijnbestrijding → paracetamol aan 4x 1 g/dag kan probleemloos w 

gebruikt (ook igv borstvoeding) 

 Bij in onmiddellijke postpartum frequent voorkomende koude rillingen: puerpera opwarmen 

met warme doek 

 Klinische parameters die helpen tijdig infectie, bloeding, trombose of retentie te ontdekken 

o Regelmatig opvolgen van 

 Bloeddruk 

 Pols 

 Bloedverlies  

 Blaaslediging behoort ook in postpartum tot standaardzorg 

o Aandacht voor  

 Perineum  

 Lochia 

 Involutie vd baarmoeder  

 Toestand vd borsten 

 Preventie van atone bloedingen = continu aandachtspunt  

o Basis 

 Regelmatig controleren vd baarmoedertonus  

 Masseren vd uterus  

 Steeds voor zorgen dat blaas goed w leeggemaakt 

o Medicamenteus: uterotonica toedienen  

 Bv. oxytocine (10 eenheden traag IV) 
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 Na geboorte vh hoofd 

 Opvolging vd lochia = specifiek aandachtspunt 

o Lochiaal verlies is aanvankelijk tot ong dag 5 bloederig = lochia rubra 

o Daarna eerder gelig, etterig (lochia serosa) en slijmerig (lochia alba) w op dag 12 

o Heeft kenmerkende fletse geur 

o Bij endometritis putrida: overvloedig slechtriekend lochiaal verlies 

o Endometritis septica kan zonder lochia gepaard gaan 

o Intra-uterien weerhouden van lochia = lochiometrie  

 Behandeling: uterotonica  

 Naweeën = pijnlijke uterussamentrekkingen  

o Frequenter bij multiparae dan bij primiparae 

o Oorzaak 

 Vaak verband met lactatie 

 MAAR steeds ook denken aan mogelijkheid van retentie van placentair weefsel 

o Symptomatische behandeling: analgetica bv. paracetamol 1 – 4 gram per dag 

 Dieet  

o Vvariatie  

o Voldoende hydratatie 

o Owv borstvoeding: zich behoeden voor grote hoeveelheden asperges, ajuin, rabarber, 

haring, …  

o Bij ferriprive anemie: ijzer toedienen 

 Preventief door vezelrijke voeding: voor gemakkelijke stoelgang zorgen 

 Snel mobiliseren vd jonge moeder: voordelen 

o Beschermt tegen tromboses 

o Verbetert diurese en stoelgang  

o Versterkt spieren 

 Bekkenbodem- en buikspieroefeningen w aanbevolen om  

o Continentiefuncties van urethra en rectum maximaal te herwinnen  

o Abdominale spieren te tonifiëren 

 

Borstvoeding w aangeraden  

 Vergt brede mentale en fysieke voorbereiding die best al in prenatale periode w aangevat 

 Niet-culpabiliserend beleid! 

o Belangrijkste einddoel: dat moeder en vader zich gelukkig voelen met voeding van hun kind 

 Bij voeden: letten op gemakkelijke en ergonomische houding om rugproblemen te voorkomen 

 Bij aanleggen: neonaat omvat hele tepelhof  

o Verbetert zogen  

o Verhindert vorming van pijnlijke tepelkloven wat  

 Baby regelmatig voeden  

o Drinkritme zelf maximaal laten reguleren 

o Met bijvoeding, afkolven en fopspenen: kritisch omgaan 

 Factoren die lactatie gunstig beïnvloeden 

o Positieve psychologische vooringesteldheid 

o Goede hydratatietoestand vd moeder  

o Mijden van pijnlijke borststuwing en tepelkloven door regelmatige, afgewisselde, niet te 

lange en correcte voedingsessies 

 Moedermelk bevat relatief weinig vitamine D en K en ijzer → vaak w deze elementen als 

supplement bijgegeven 

 Als moeder GM’en inneemt: kunnen zeldzaam contra-indicatie zijn voor borstvoeding 

 

Moederlijke problemen in postpartum 

 Borststuwing (frequent) 

o Vnl rond dag 3 – 4 door interstitieel oedeem thv borstklieren 

o Borsten komen vergroot, hard en pijnlijk voor 

o Behandeling = symptomatisch  
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 Applicatie van warmte 

 Toedienen van analgetica bv. paracetamol  

 Ledigen vd borsten: evt door tijdig af te kolven 

 Borstkloven (frequent) → preventie  

o Aandacht hebben voor juiste aanlegtechniek en –duur 

o Zorgen voor goede borstlediging  

o Evt afschermende en trofische zalf aanbrengen 

 Borstontsteking of mastitis  

o Symptomen 

 Koorts 

 Pijn  

 Roodheid 

o Therapie  

 Antibiotica: meestal penicillinederivaat dat stafylokokken dekt 

 Analgetica 

 Ijs of warmte 

 Goed blijven ledigen vd borsten essentieel  

o Baby kan w aangelegd zolang melk niet etterig is 

 Als geven borstvoeding niet gewenst is 

o Melksecretie remmen door zsm geven van 1 mg (2 tabletten) cabergoline 

o Borsten niet ledigen: stuwing werkt remmend op melkvorming 

 Postpartum = periode die voorbeschikt tot vorming van tromboses  

o Redenen 

 Relatieve immobilisatie 

 Trauma vh verlossingsproces 

 Vaak aanwezige varices  

 Toestand van hypercoagulatie 

o Oppervlakkige flebitis kan soms al 4 – 5 uren na bevalling ontstaan 

 Stmptomen 

 Harde, koordachtige vene met geïnfiltreerde, gevoelige omgeving  

 Pijn die toeneemt bij stappen 

 Behandeling  

 Warmte 

 Ssteunkousen 

 Mobilisatie 

 Analgetica  

 Revulsiva 

o Diepe flebitis kan aanleiding geven tot embolieën 

 Symptomen 

 Teken van Homan 

 Drukpijnlijkheid  

 Vaak gevoelig, gezwollen oedemateus lidmaat 

 Behandeling 

 Anticoagulatie nodig 

 Meestal start men met laagmoleculaire heparines  

 Vervolgens overschakelen op coumarines 

 Toedienen van analgetica  

 Dragen van steunkousen 

 Anticonceptie bespreken 

o Als borstvoeding w gegeven  

 Barrièremiddelen 

 Progestogenenpreparaat type minipil voorstellen 

 Additioneel aan contraceptieve effect van lactatie geeft dit voldoende efficiëntie 

zonder melkproductie te remmen 

o Bij flesvoeding: klassiek contraceptivum na 3-tal weken gestart 
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 Hemorroïden = meest vervelende probleem van postpartum 

o Tijdens hele zws: obstipatie bestrijden 

 Maar kan men niet helemaal vermijden 

o Behandeling: symptomatisch 

 Kompressen 

 Analgetische en decongestieve middelen  

 Vaak noodzakelijke om jonge moeder te beschermen tegen overdreven bezoek 

o Weliswaar vlug mobiliseren  

o Maar ook kansen te geven tot  

 Rust en recuperatie 

 Adaptatie aan  

 Nieuwe lichamelijke toestand 

 Nieuwe rol  

 Baby 

 

Neonatale aandachtspunten 

 Tussen dag 4 – 7 na geboorte: hielprik uitgevoerd voor Guthrietest: screening op  

o Fenylketonurie  

 Zeldzame recessieve stofwisselingsstoornis  

 Berust op fenylalaninehydroxylasedeficiëntie → fenylalanine kan niet w omgezet naar 

tyrosine → hoge concentraties van fenylalanine → hersenbeschadiging 

 Tijdig ingezet dieet kan hersenbeschadiging voorkomen 

o Congenitale hypothyroïdie 

 Kan vele oorzaken hebben  

 Leidt tot mentale en motorische stoornissen 

 Mits behandeling: ook grotendeels voorkombaar  

 Veel aandacht naar voeding 

o Gewicht 

 Baby’s mogen eerste dagen 10% van hun gewicht verliezen 

 Vanaf dag 3 – 4 begint dit terug te stijgen  

 Rond dag 10 moet geboortegewicht herwonnen zijn  

o Drinken 

 Om te controleren of kind goed heeft gedronken: bekijken van 

 Mictie- en defecatiepatroon 

 Gedrag 

 Turgor vd fontanel  

 Slijmvliezen vd mond 

 Slecht drinken kan eerste teken zijn van  

 Infectie 

 Congenitale afwijking vh hart of maagdarmkanaal  

 Stofwisselingsstoornis 

o Braken zal men steeds exploreren indien galbevattend! 

 Fysiologische icterus  

o Vnl tss dag 2 – 5  

o Oorzaken  

 Functionele immaturiteit vh glucuronyltransferase 

 Kortere levensduur vd rode bloedcellen  

 Afbraak van ge-extravaseerd bloed 

o Behandelingsmogelijkheden 

 Fototherapie 

 Hydratatie  

 Soms wisseltransfusie  

 Stoelgang  

o Eerste 2 – 3 dagen: meconium bestaande uit  

 Afgeschilferde cellen 
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 Mucus  

 Galpigmenten 

o Progressief bacteriële colonisatie vd GI tractus → rond dag 5: meestal gevormde stoelgang 

 Pols: tss 120 – 150 slagen per minuut  

 Ademhaling: 40x/minuut (dus ook snel) 

 Urine zou binnen 2 uren geproduceerd moeten zijn 

 Borsten en genitalia tonen effecten van oestrogenenimpregnatie en –ontrekking 

o Eelatieve borstontwikkeling  

o Colostrum  

o Mucorroe en soms menses 

 Cardiovasculair  

o Ductus arteriosus sluit snel → geoblitereerd na 6 weken 

o Foramen ovale is functioneel snel dicht 

 Maar definitieve dichting kan maanden duren 

o Umbilicaal 

 Umbilicale arteries tromboseren 

 Umbilicale vene w ligamentum teres 

o Ductus venosum w ligamentum venosum 

 

Inleidende noties over courante peripartale handelingen en verwikkelingen 

 

Inductie van de arbeid 

 In België (en elders): tot > 30% vd zwangerschappen kunstmatig beëindigd 

o Hoofdredenen 

 Van opportunistische aard 

 Of van medische aard: situaties met bedreigd foetomaternaal welzijn  

 Postdatisme 

 Hypertensieve en endocrinologische pathologieën bij moeder 

 Intra-uteriene groeideficiëntie 

 Resusproblematiek 

 Foetale afwijkingen  

 Beperkte foetale reserves 

 … 

 Bij rijpe baarmoederhals (gunstige “Bishop”-score): kan dmv amniotomie = ruptuur vd vliezen 

met amniotoom 

o Gevolgen 

 “de klok begint te lopen”  

 Gevaar voor  

 Prolaps vd navelstreng 

 Intra-uteriene infectie  

 Vruchtwaterembool (gelukkig zeldzaam) 

o Vooral bij hydramnion voorzichtig zijn  

o Contra-indicatie: gekende placenta of vasa previa  

o Initieel of additioneel bij rijpe cervix: oxytocinedrip van 10 IE in 1000 mL (naast 

amniotomie) 

 Omdat individuele reactie op oxytocine zeer wisselend kan zijn: dosis titrerend opdrijven 

tot gewenste normale en niet “supra”-normale uterusactiviteit w bekomen 

 Mogelijke gevaren van oxytocinetoediening  

 Onvoldoende reactie → niet-vorderende arbeid met risico op  

 Infectie 

 Moeheid van moeder, vader, foetus, vroedvrouw en arts en  

 Uiteindelijk sectio moeten doen 

 Hyperstimulatie → risico op  

 Foetaal lijden  

 Evt baarmoederruptuur 
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 Hoge dosissen oxytocine kunnen ook waterintoxicatie veroorzaken 

 Als BM-hals onrijp is: pre-inductie aangewezen 

o Onrijpe BM-hals = gesloten, hoog en hard en posterior gelegen 

o Pre-inductie: niet doen voor commoditeitsredenen  

 Dus NIET doen voor opportuniteitsredenen als nog geen ontsluiting, … want dan gaat 

arbeid te lang duren → slecht voor kind en moeder → uiteindelijk vaak miskraam 

o Igv rijpe baarmoederhals: inductie kan voldoende zijn om vliezen te doen breken en dan 

arbeid uit te lokken 

o Prostaglandines E2 (0,5 – 3 mg) en E1 (25 – 200 µg) 

 Sublinguaal, intravaginaal, intracervicaal of retro-amniotisch toegediend 

 Owv gevaar op hyperstimulatie: pre-inductie steeds onder intensieve medische 

bewaking en zeker niet ambulant  

 In postpartum: uterotonica 

o Oxytocine  

o Prostaglandines  

o Moederkoornpreparaten bv. methylergometrine-maleaat: NIET meer gebruikt want kon 

hypertensieve crisis uitlokken! 

 Bevordert (net als oxytocine) geboorte vd placenta 

 Ingespoten “tussen hoofd en schouders”  

 W profylactisch en therapeutisch gebruikt bij baarmoederatonie 

 Contra-indicatie: hypertensie  

 

Analgesie tijdens arbeid en bevalling 

 Pijn en pijnbestrijding = belangrijke aspecten vd verloskundige zorg 

 Goed op tijd gestarte algemene en psychologische voorbereiding belangrijk 

o Bij opname in bevallingskwartier: altijd tijdsprognose vh arbeids- en bevallingsproces  

o Zodat progressieve en proportionele therapie kan w ingevuld: kan gaan van massage, 

hydrotherapie, relaxatie, analgetica tot epidurale pijnbestrijding 

 2/3 vrouwen: epidurale analgesie 

o Vandaag meestal via door pte gecontroleerde computergestuurde toediening na plaatsing 

vd katheter door ervaren anesthesist 

o Intensievere bewaking van parturiënte en foetus nodig 

 Pijn als alarmsignaal valt weg! → ruptuur of misschien banaler volle blaas zouden 

miskend kunnen w 

o Aandachtspunten 

 Asepsie bij punctie nauwgezet toepassen 

 Risico op hypotensie moet w opgevangen door 

 Goede vaatvulling  

 Evt toedienen van cathecholamines  

 Dural tap kan aanleiding geven tot houdingsgebonden hoofdpijn → indien nodig 

bloedpatch doen 

 Door relaxatie vd bekkenbodem: soms verlengde arbeidsduur tgv 

 Spildraai soms moeizamer  

 Meer achterste plaatsingen (dus meer distocie) 

 Persreflex kan afwezig zijn → persen bemoeilijkt → aangepaste kinesitherapeutische 

voorbereiding zinvol  

 Indicaties van goede pijnstilling 

o Verhogen vh comfort 

o Therapeutische indicaties: epidurale analgesie aangewezen bij  

 Bepaalde hartziekten 

 Epilepsie  

 Andere aandoening waar stress of verhogen intracraniële druk nefast kunnen zijn (bv. 

hersenbloeding in voorgeschiedenis, hypertensie, …) 

 Ook met efficiënte analgesie: even tactvolle en kundige benadering vereist is  

o Obstetrische leuze “non vi, sed arte” steeds indachtig zijn 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Verloskunde | 2015 - 2016
  

171 | P a g i n a  
 

o Maar voor vele vrouwen: niet verloskundige maar anesthesist is grote verlosser  

 Welke soort analgesie? 

o Algemene verdoving w in verloskunde nog maar zelden toegepast  

 Veelal vervangen door veel veiliger epidurale en/of spinale analgesie 

 Men kan nooit aannemen dat zwangere nuchter is 

o 2/3 vrouwen: epidurale anesthesie 

o Lokale perineale anesthesie is nodig bij plaatsen van episiotomie 

 Als al geen epidurale analgesie is aangebracht 

 Knippen zonder verdoving omdat men extra pijn wel niet zal voelen = barbaars! 

 

Niet vorderende arbeid 

 Als arbeid niet vordert zoals verwacht en met parturiënte is afgesproken 

o Eerst correctheid vd diagnose van arbeid in vraag stellen 

o Zeker uitsluiten  

 Disfunctionele uteriene activiteit 

 Malpresentatie 

 Cephalopelvische disproportie 

 Stenotische hals  

 Previa tumoren  

 Dus bij evaluatie partogram 

o Men is vaak geneigd via computerschermen exclusief foetale welzijn afstandelijk te volgen 

zonder correcte gevolggeving aan gehele partogram  

o Maar partogram houdt ook appreciatie vd normale vooruitgang vd arbeid in! 

 

Speciale liggingen van het kind 

 

Occipito-posteriorplaatsing = “sterrenkijkers” 

 Frequenter bij  

o Androïde, trechtervormige en gehyperinclineerde bekkens 

o Arbeid onder epidurale analgesie  

o Telkens als hoofd zich minder goed aanpast aan pelvis 

 Moeten geboren w door extreme flexie ipv extensie 

o Meestal moeilijkere partus die langer gaat duren en beter bekken nodig heeft 

 Men ziet dan vaak  

o Meer uitgesproken vervorming vh hoofd 

o Preterme ruptuur vd vliezen 

o Navelstrengprolaps 

o Langere duur vd arbeid 

o Meer subjectieve last  

o Meer interventies 

 

Aangezichtsligging: aangezicht w eerst geboren 

 Aangezichtsligging komt voor in 1/300 bevallingen 

 Afhankelijk van kin: vaginale partus al dan niet mogelijk 

o Aangezichtsligging met kin naar voor kan vaginaal bevallen DUS essentieel dat kin naar 

voor roteert!! 
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o Als kin naar achter draait: vaginale partus niet mogelijk want sternum vd neonaat komt 

vast te zitten op promontorium! 

 
 Aangezicht is bij geboorte oedemateus en niet zo mooi maar ouders kunnen gerust zijn dat dit 

slechts zeer tijdelijk is 

 

Kruinligging 

 Als kruinligging niet evolueert naar achterhoofds- of aangezichtsligging: vaginale partus 

moeilijk want mento-occipitale diameter bedraagt 14 cm  

 Dus kunnen niet vaginaal geboren worden 

 

Schouderligging of een gecombineerde presentatie 

 Komen enkel voor bij preterme geboortes 

 Vergen keizersnede voor intacte verlossing 

 

Stuitligging 

 Voorkomen 

o À terme in 3 – 4% vd verlossingen 

o Bij jongere zwangerschappen frequenter  

o Statistisch hogere kans dat het meisje is 

 Soorten stuitligging 

o Bij volledige stuitligging neemt foetus ‘Boeddhahouding’ aan 

o Bij onvolledige stuitligging: knieën in extensie 

o Knie- en voetligging = zeer zelden 

 Oorzaken of predisposities  

o Maternaal  

 Verminderde tonus van baarmoeder en buikspieren 

 Vernauwing vh bekken 

 Previa tumoren 

o Prematuriteit 

o Placenta previa 

o Hydramnion 

o Anomalie vd navelstreng 

o Foetale misvorming vh hoofd  

o Tweelingzwangerschappen  

 Aanpak  

o Rond 37 w: externe versie proberen uitvoeren als dit vlot kan gebeuren zonder risico op 

 Uterusruptuur 

 Loslating 

 Foetomaternale transfusie  

 Of navelstrengprolaps 

o Voorzorgsmaatregelen als je dit toch vaginaal wil 

 Echt goed bekken (niet gewoon normaal) 

 Geen macrosoom kind 

 Spontane, goede arbeid (nooit induceren!) 

 MAAR zelfs dan nog bij 8% problemen met achterkomend hoofd!! 

o Bij persisterende stuitligging: quasi altijd keizersnede 
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Instrumentale verlossingen 

 Instrumentale verlossing dmv forceps- of vacuumextractie: in 5 – 15% vd verlossingen 

o (10% in 2012 in Vlaanderen) 

o Er is dalende trend omdat moeilijke kunstverlossingen niet meer w aanvaard → vervangen 

door keizersnede 

 Soorten kunstverlossing 

o Forcepsextractie 

 
 Nadelen 

 Geen limiet op kracht die je kan zetten 

 Neemt extra ruimte in 

o Vacuümextractie 

 
 Voordeel: kracht die gezet w is beperkt door vacuüm 

 Indicaties voor kunstverlossing  

o Foetale lijden in 2e fase vd arbeid 

o Vertraagde uitdrijving 

o Maternale uitputting 

o Bepaalde maternale ziekten bv. hartaandoeningen en aandoeningen waarbij moet 

vermeden w dat intracraniële druk stijgt 

 Kunstverlossingen kunnen enkel uitgevoerd w bij volledige ontsluiting 

 Verloskundige manipulaties verhogen kans op verwekken van maternale en foetale traumata 

 

Keizersnede 

 Keizersnede of sectio heeft moeilijke vaginale verlossingen vervangen  

o Door steeds liberaler gebruik en toenemende electieve vraag: verlossingswijze geworden 

bij 1/5 partussen 

o Owv toch steeds bestaande geassocieerde morbiditeit, mortaliteit en hogere kosten: 

controversieel gezondheidseconomisch probleem 

 Indicaties voor sectio  

o Foetale lijden tijdens eerste fase vd arbeid 

o Cephalopelvische disproportie 

o Niet-vorderende arbeid 

o Navelstrengprolaps 

o Placentaloslating 

o Fulminante pre-eclampsie 

o Placenta previa 

o Iteratief na 1 en zeker na 2 voorafgaande keizersneden 

o Intra-uteriene groeideficiëntie 

o Diabetes 

o Slechte verloskundige voorgeschiedenis 

o Stuitligging  

o Nood aan perineale bescherming bij bv. perineumaantasting ikv inflammatoire darmziekte 
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o Soms op eigen vraag: niet doorheen hele arbeid willen gaan 

 Mogelijke verwikkelingen van sectio houden vnl verband met  

o Anesthesieaccidenten: zeker bij algemene narcose 

o Bloedingen 

o Ileus 

o Wondproblemen 

o Infecties  

o Longembolen 

 Men neemt litteken uiteraard mee naar volgende zwangerschap → meer risico op  

o Nieuwe sectio 

o Placenta previa en accreta 

 Potentieel heel ernstig! 

o Ruptuur 

 


