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Semiologie verloskunde 

 

1. pre-conceptie: koppel dat zwanger wil worden maar er niks van weet 

 Cyclus uitleggen + vragen wat ze ervan weten 

o Gemiddeld 28 dagen: ovulatie gebeurt 12 – 14 dagen voor eerste dag vd maandstonden 

o Wanneer vruchtbaar?: 3 dagen ervoor en 1 dag erna 

 Eicel leeft maar 12-tal uur 

 MAAR mannen hebben tijd nodig om te regenereren!  

 Dus ongeveer dag vd ovulatie betrekkingen is goed  

 2 dagen ervoor ook goed (maar dag ervoor niet zodat man tijd heeft om te 

regenereren) 

 Voorgeschiedenis 

o Gynaecologische aandoeningen 

 Cyclus regelmatig? 

 Al zwanger geweest, hoe is dit afgelopen? Miskraam?  

 Onregelmatige bloedingen? 

 Positieve baarmoederhalsscreening geweest?  

 HPV: screening gehad? vaccinatie? 

 Operaties bv. poliep, myoom, … 

 Infectieuze problemen (SOA) 

o Ziek geweest? (ook ikv medicatie) 

 Epilepsie 

 Diabetes 

 Hartfalen  

 Want nu is er eerste groep mensen die na congenitale cardiale afwijking zijn 

geopereerd zijn en nu zwanger kunnen worden 

 Nierfalen 

 Grotere kans op prematuriteit 

 Schildklier! 

 Want repetitieve miskraam mogelijk 

 Stollingsstoornissen: soms pas opgespoord met acute hemorraghie 

 Lupus (AV knoop!) 

 Darmproblemen (bv. Crohn, colitis ulcerosa) ook belangrijk owv medicatie 

 Vaccinatiestatus 

o Ooit geopereerd? Gynaecologische ingrepen gehad? 

o Familiale voorgeschiedenis 

 Medicatie 

o Anti-epileptica: spina bifida en faciale afwijkingen  

o Coumarinederivaten 

 Zeker 1e trimester 

 Overschakeling naar LMWH 

o Tetracyclines  

 Veilig in 1e trimester  

 Na 16 weken niet meer want inbouw in tanden (verkleuring) 

o Huidscrèmes w heel vaak gebruikt maar bevatten soms retinoïden (vit A derivaten) → 

stapelt zich in vetreserves op: overdosis vit A is zeer teratogeen!! 

 Altijd anticonceptie voorschrijven igv product met retinoïden gebruiken 

 Zeker jaar wachten voor zws! 

o Belang van medicatie bevragen? 

 Compliance bepalen 

 Sommige medicatie gebruik je best niet  

 Best geen polymedicatie tijdens zws: naar orgaanspecialist sturen om medicatie te 

proberen vereenvoudigen (om gevolgen vd medicatie beter te kunnen voorspellen) 

 Genotsmiddelen 

o Rookstop (partner best ook!) 
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o Alcohol navragen: ieder alcoholgebruik is te veel! 

o Drugs 

 Ook actief naar vragen!! 

 Als je het vermoedt: ook actief vragen of je hen mag screenen hiertoe 

 Gevolgen 

 Teratogeniciteit 

 Afhankelijkheid 

 Postpartum 

 Stabiliteit vd omgeving: sociale status, werkzekerheid, financiële bekommernissen, 

inschakelen OCMW indien nodig, … 

 Veiligheid vd omgeving 

o Vrouwen werken en dat is niet altijd in veilige omgeving bv. jonge doctoraatsstudenten, 

sleuren met dozen en bakken, … 

o Op veilig werktraject zetten tot zws gedaan is (soms geen andere optie dan op 

werkombekwaamheid zetten tot na zws) 

 Adviezen geven 

o Foliumzuur!  

 Preventie van  

 Spina bifida 

 Hartafwijkingen  

 Faciale afwijkingen 

 Hoe lang nemen?: gemiddeld vanaf 3 maanden voor conceptie! 

 Natuurlijk vaak ook te lang 

 Niet erg want wateroplosbaar dus w gewoon terug uitgeplast 

 0,4 mg tot 12 weken zws 

 Igv meerlingenzws: 4 mg hele zwangerschap door: preventie megalocytaire anemie 

o Aantal basiselementen proberen opsporen VOOR dat pt zwanger w 

 Belang: je kan er iets aan doen! 

 ALTIJD TOESTEMMING VRAGEN!! (want je kan achteraf niet afkomen met positieve test 

als pt nooit toestemming heeft gegeven om te testen) 

 Wat testen? 

 Toxoplasmose 

 CMV 

 Hepatitis B (nu minder belangrijk) 

 Rubella  

 AIDS 

 Syfillis: belang is dat er effectieve behandeling voor is! 

 (varicella zou niet slecht zijn maar doen we niet standaard) 

 Bv. seronegatief voor toxoplasmose, CMV → vertellen hoe je het kan voorkomen 

o Uitstrijkje doen 

o Algemeen klinisch onderzoek: anatomie, zichtbare/voelbare problemen 

 Inclusief bloeddruk 

 Gewicht en BMI bepalen (te zwaar = nadeel voor zws en ook voor zwanger worden) 

 Operaties bv. maagring, …: zeer gevoelig voor vitaminedeficiënties (bv. vit D) en andere 

afwijkingen 

 Littekenbuik (moeilijker zw worden, …) 

o Labo: hematologisch bilan met ijzer, schildklier 

 Hobby’s navragen 

 

2. koppel dat denkt dat ze zwanger zijn 

 Aantal vragen stellen 

o Wanneer laatste maandstonden? 

o Daarvoor cyclus regelmatig + hoe lang deze duurde? 

o Hoe voelt u zich + tekens die zouden kunnen wijzen op zws 

 Ochtendmisselijkheid 
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 Braken 

 Gespannen borsten 

 Frequenter plassen 

 Toegenomen vaginale secretie 

 Moeheid 

 Veel maandstonden w gediagnosticeerd als ‘griep’ 

 Tekens 

o Uterus w groter: voel je vanaf 8 – 9 weken 

o Speculumonderzoek: baarmoederhals is hyperemisch → blauwpaars (teken van Chadwick) 

o Teken van Hegar: als je bij bimanueel onderzoek vingers elkaar kunnen aanraken → 

verweking vd isthmus  

o Gewicht, lengte, BMI 

 Gewicht is belangrijk maar niet te veel mee bezig houden 

o Bloeddruk, pols 

 Testen 

o Urinetest = betrouwbaar  

o Bloedtest  

 Niet altijd doen! 

 Bv. wel als je twijfelt aan extra-uteriene zws 

 hCG in bloed zegt enkel zwanger of niet dus zegt niks over zws-duur 

 Hoe weet je hoe lang pt zwanger is? 

o Laatste maandstonden = niet accuraat 

o Dating echografie 

 Kruin-romplengte bepalen: zeer accuraat (op +- 2 dagen na) termijn vd zws bepalen 

 Ook aantal foetussen bepalen! 

 Vanaf 8 – 9 weken bepalen 

 Ook kijken wat hun relatie is 

 Waar zitten ze 

 Intra-uterien 

 Isthmisch (intra-uterien maar verkeerd, in cervix) 

 Intra-abdominaal, in tuba 

 Los binnen buikwand (op omentum, in lever, …) 

 Dan kan je verwachte verlosdatum gaan berekenen! 

o Dit verandert niet meer!! 

 Datum niet continu veranderen! 

 Groei w ingeschat obv klinische parameters en dan relateer je aan zws-duur 

o Er zijn maar hééééél weinig situaties waarin je geschatte datum moet veranderen 

 Voorzorgen 

o Roken, alcohol, drugs stop 

o Geen rauw vlees eten als pt toxoplasmose-negatief is 

 Vlees goed doorbakken 

 Als vlees manipuleren met handen: goed wassen + niet in uw ogen froeten 

 Opletten met kattenfaeces  

 Handschoenen voor werken in tuin 

 Niet zelf kattenbak verversen 

 MAAR je moet kat niet weg doen, mag ook nog knuffelen 

 Groenten goed wassen: zit OP de groenten (want komt van besmette uitwerpselen), dus 

je moet ze niet kapotkoken 

o Geen niet-gepasteuriseerde melk 

 Goed naar verpakking kijken bv. softe kazen mag je eten zo lang het gepasteuriseerd is 

 Bv. geen verse melk (moet je eerst koken)! 

o Rauwe eieren en alle producten waar dit in zit (bv. mayo) 

 Vermijden ikv Listeria 

o Rauwe vis: Listeria en hepatitis mogelijk MAAR meestal niet afgeraden 

o CMV 
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 Kleine kinderen die naar crèche gaan: 1/4 heeft CMV 

 Alle lichaamsvochten! bv. niet op mond kussen, handen wassen na urinepamper, niet 

samen met kindjes in bad, … 

 Ook partner!! 

 Vnl in 1e trimester vd zws (periconceptueel), maar ook al preconceptueel 

o Proberen stress te beperken 

o Medicatie-inname controle 

 Alarmtekens 

o Bloedverlies 

o Pijn 

o Koorts 

o … 

 Screening naar problemen! 

o Down-syndroom: 1e trim screening is sterk geregulariseerd binnen 12 – 14 weken 

 Nekplooimeting 

 Vlokkentest, vruchtwaterpunctie 

 Ook  

 Kijken naar neuskraakbeentje, tricuspiedregurgitatie, .. 

 β-hCG en PAPP-A 

o Nieuw: NIPT  

 Gevoeligheid 99,67% 

 PPV zeer hoog in hoog-risicopopulatie maar voorlopig nog niet terugbetaald: ong €350  

o Uitleggen wat het inhoudt én dat ze mag weigeren!! 

 Opvolging voorstellen 

o Dating echografie voor zws vaststellen 

o Eerste trimester screening op 11 – 12 weken 

o Urine testen op 16 weken 

 Asymptomatische bacteriurie = voorspeller van prematuriteit dus behandelen!! 

o Op 20 weken: structurele ontwikkeling 

 Geslacht 

 Grootte 

 Orgaanafwijkingen 

o 24 – 28 weken 

 Glucosetest 

 28 w: indirecte Coombs en evt Regan (igv Coombs negatief): ikv resus 

o 30 – 32 weken 

 Ligging vd baby 

 Ligging vd placenta: bepalen wijze vd bevalling  

 Bij fornix kan geen vaginale bevalling (??) 

 Vruchtwater 

 Allle metingen doen: biometrie en gewichtsestimatie (zien of baby goed gegroeid is) 

 Ook urine onderzoeken 

o In totaal  

 Voor 1e kind: 10-tal raadplegingen 

 Voor multipara: 7 – 8 raadplegingen (die kennen verhaal al wat, je kan risico’s al wat 

beter inschatten) 

 Er moet ergens werkdocument gemaakt w bv. moederboekje 

 Evt ook telefoonnummer geven voor acuut probleem 

 Schema visites 

 

3. verloskundige raadpleging derde trimester 

 Vragen hoe zws verlopen is 

 Vragen naar klachten 

o Bloedverlies 

o Krampen 
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o Jeuk over armen ed: owv galstapeling 

o Beweging voelbaar 

 Wanneer? 

 Vanaf 20 – 21 w kan nulipari vrouw dit voelen 

 Meestal al maand vroeger bij multipari vrouw 

 Goede bewegingen? 

 Heel moeilijk uit te maken 

 Vroeger nam men aan dat vanaf 10x/d grote bewegingen het goed is 

 Patroon van bewegingen is belangrijk 

 Als baby volgens zelfde patroon blijft volgen: meestal oké 

 Igv al vanaf begin bijna geen beweging is niet gezond bv. spierdystrofie 

o Urineverlies 

o Vruchtwaterverlies 

 Prenataal verlies is precaire situatie: mogelijk preterme partus of infecties vd baby (met 

zelfs vroegtijdig overlijden) 

 DD vruchtwaterverlies vs urineverlies 

 Geur: vruchtwater heeft fletse geur 

 Kleur: vruchtwater heeft vlokjes, … 

 Opwekken 

 Valsalva laten doen 

 Pt laten liggen in klassieke positie op stoel → speculum steken → hoofd naar boven 

duwen en als het dan loopt naar in speculo: vruchtwater 

 ‘Stickske in steken’ 

 Vroeger Varenpatroon: slijm → op glasje 

 Omdat eiwitten binnen vruchtwater kristalliseren 

 Klinisch onderzoek 

o Glucose 

o Bloeddruk 

o Enkeloedemen 

o Foetale harttonen 

o Gewicht, BMI 

o Er w geen bimanueel onderzoek meer gedaan 

 Want als pt’en geen klachten hebben van harde buiken ofzo: weinig sensitief 

 Maar wel vaak echo vd baarmoederhals 

o Palpatie vh abdomen 

 Harde buik (pt die klaagt van contracties): objectiveren 

 Andere optie is monitoring = cardiotocografie 

 Lintmeter: fundushoogte meten 

 Groei vd baby! (want groei vd baarmoeder is hier onrechtstreekse parameter voor) 

 Hoe? 

 Symphysis pubis = referentiepunt vanonder 

 Dan naar boven meten naar hoogste punt vd uterus  

 Hoogste punt: moet NIET in midden zijn!!! 

 Eigen specifieke manier van meten is beste om voor uzelf problemen op te 

sporen (owv interindividuele verschillen in drukken tss dokters) 

 Bijna even efficiënt als echo voor bepalen IUGR 

 Bv. stel 34 cm op 28 weken (positieve discongruentie = te groot voor zws-duur) → 

denken aan 

 Zwangerschapsdiabetes 

 Diagnose: OGTT 

 Meerlingenzws 

 Diagnose: echo 

 Polyhyramnion = te veel vruchtwater 

 Denken aan atresie van GI stelsel bv. slokdarm, duodenaal, vaak minder bij 

lagere obstructies 
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 Diabetes 

 Foetale tumoren  

 Bv. teratoom vd hals waardoor baby niet kan slikken 

 Bv. tumor met hart-overdrive waardoor baby meer plast 

 Neurologische aantasting waardoor geen slikken 

 Obesitas 

 Slechte inschatting van cyclusduur en daardoor foute inschatting zws 

 Uterusmyomen (bv. Afrikaanse pt’en vaak op reproductieve leeftijd) 

 Bv. stel 24 cm op 30 weken (negatieve discongruentie) → denken aan 

 Oligohydramnios 

 Vruchtwaterverlies 

 Navragen 

 Testen (zie boven) 

 Medicatie bv. ACE-I, indomethacine 

 Nierproblemen bv. renale agenesie (Potter sequentie), blaasobstructie, … 

 IUGR 

 Hele arsenaal nakijken van infectieziekten tot chromosomale afwijkingen 

 Afwijkende ligging 

 Ligging vh kind bepalen 

o Handgrepen van Leopold: ligging, positie, evt indalingsgraad, … 

o Echo 

 Groep B streptokokken (38 weken) 

o Is commensaal in vagina: als vrouw dat heeft kan baby hersenvliesontsteking krijgen 

o Vaginale wisser → vaccinatie tijdens zws 

 Valpreventie 

 Alarmtekens zeggen + nummer geven voor verloskamer 

o Bloedverlies 

o Abnormaal vochtverlies 

o Contracties 

o Verminderde kindsbewegingen 

 Voorlichting geven  

o Partus qua inhoud: wat betekent dit, hoe kan je bevallen, verdoving, … 

o Borstvoeding (max kansen voor kind voor ontwikkeling) 

 Vragen voor placenta: anoniem navelstrengbloed doneren voor stamcellen 

 

4. partus: intrapartale zorg → koppel dat weeën heeft/denkt te hebben: wordt opgenomen, 

hoe w dit begeleid 

 Vragen  

o Hoe ver in zws? 

o In arbeid?: wat geschiedenis van contracties is + wanneer begonnen + duur en frequenties 

o Water gebroken? 

 Vrouw ad monitor (CTG) 

o Harttonen vd baby 

o Contracties 

 In arbeid ja of nee? 

 Duur, regelmatig, frequentie (en of ze steeds korter op elkaar komen), intensiteit 

o Hoe reageert baby op contracties 

 Igv slecht verdragen: keizersnede 

o Best uurtje aanleggen voor evaluatie regelmaat 

 Ontsluiting nakijken 

o Voor en na aanleggen CTG bekijken 

o Karakteristieken baarmoederhals 

 Opening zelf 

 Lengte vd hals: verkort bij arbeid (maar anders lang) 

 Consistentie (verweking): hard tot boterzacht 
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 Positie 

o Primigravida: eerst verkorting en verstrijking → dan opening 

o Multigravida: alles tesamen 

 Kijken of het verloopt volgens wat je verwacht? 

o Partogram ong 1 cm per uur bij primigravida (vertrekkende van in arbeid zijnde!; als ze 

voordien w op partogram gezet) 

o Bij multipari: vaak eerder J-vorm 

 Pijnmedicatie 

o Epidurale = meest frequent en meest efficiënt  

 Tegenwoordig zelfs ‘walking epidural’: lagere concentratie dat je nog kan rondwandelen 

o In bad 

o Mobiel houden door op bal te rollen 

o Opletten bij gebruik morfinederivaten: ook antidotum in verloskamer voor foetus 

 Mother friendly aspecten 

o Alle mogelijke faciliteiten om vrouw zich zo comfortabel mogelijk te laten voelen 

 

5.  partus: normale bevalling → hoe gaat dit in z’n werk? Hoe kan ik dit best begeleiden? 

 Ligging: normaal voorhoofdsligging 

o Normaal in flexie: je voelt achterste fontanel, occiput, … 

 Kan goed door bekken 

o Igv tussenliggende ligging of kruinligging (enkel voorste fontanel voelbaar): diameters te 

groot 

 Wat gebeurt er? 

o Nodig 

 Goede persweeën  

 Indien deze er niet zijn: product die contracties ondersteunt 

 Vrouwelijk bekken 

 Ovoïde bekkeningang: anteroposterieure diameter < L-R diameter 

 Bekkenholte (anteoposterior diameter groot) is … (??) 

 Bekkenuitgang is J-vorm 

o Verloop 

 Door bekkeningang met hoofd gedraaid 

 Dan interne spildraai = baby draait zich in bekken 

 Draai is nodig want voorachterwaartse diameter vh hoofd is grootste 

 Dan door kracht op spina en bekkenholte: baby w geduwd in deflectie → komt onder 

pubisbeen uit  

 Dan externe spildraai: draait verder in zelfde richting om schouders in anterior vlak te 

krijgen 

o BELANG om te weten hoe het is: ikv kunstmatige verlossing 

o Asynclitisme = positieprobleem 

 Posterior asynclitisme: blijft steeds meer tegen sacrum duwen en komt er niet uit 

 Anterior: idem maar anterior (pubis) 

 DUS kunstmatige verlossing nodig 

 Afwijkend 

o Episotomie: insnede maken in perineum om scheuren te voorkomen 

 In principe niet nuttig: laten scheuren van perineum is beter voor pt’en dan inknippen 

 Moet gehecht w maar betere genezing 

 Minder litteken 

 Minder pijn 

 Enige contra-indicatie voor laten scheuren: geassisteerde bevalling (forceps, vacuüm) 

 Ook meestal doen igv macrosoom kind 

o Igv resusincompatibiliteit: binnen 72 u immuunglobulines geven 

 Actief management vd 3e fase 

o Nabloedingen tegengaan als baby eruit is  

o Bv. oxytocine 
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 Kan naar materniteit vertrekken als bewust, minder bloedverlies, goed wakker 

 

6. postpartum zorg + zorg vd zwangere op korte tot middellange termijn (kraamkoorts, 

preventie bepaalde problemen, begeleiden borstvoeding, contraceptie, …) 

 Vragen hoe bevalling was, hoe pt zich voelt, hoe baby drinkt, slaapt, … 

 Bloedverlies bepalen 

o Hoe veel bandjes bloedverlies 

o Contractiliteit vd baarmoeder: meten hoe hoog baarmoeder is + goed hard, goed 

samengetrokken + of hij goed zakt in dagen na bevalling 

 Igv nog te groot: geeft veel klonters, …  

 Igv geen goede involutie: kans op endometritis 

 Behandeling: iets voor samen te trekken opdat BM kan samentrekken (oxytocine of 

prostaglandines) 

 Komt borstvoeding op gang? 

o Pijnlijke borsten 

o Niet rood, ontstoken, tepelkloven, … 

 Veel aandacht aan postnatale depressie en psychose! 

 Pijnpreventie 

o Van contracties, perineum (knipje / scheur) 

o Ook aambeien mogelijk: ook belangrijk want owv pijn kunnen ze geconstipeerd geraken → 

zorgen voor losse stoelgang 

 Bekkenbodemspieren 

o Is tijdelijk om zeep met incontinentieproblemen 

o Actief begeleiden en evt postpartum kiné 

 Contraceptie bespreken 

o Niet onmiddellijk nood aan 

o Maar wanneer ze er nood aan gaan hebben: zitten thuis dus nu al bespreken 

 Volgende afspraak regelen 

 Alarmtekens uitleggen bv. koorts, borstspanning, tepelkloven, … 

 Resusprofylaxe 

 Trombosepreventie: onder bepaalde criteria (bv. morbiditeit, leeftijd, MVG, …) 

 

 

 

 


