
INFO 10 WEKEN CONSULTATIE 

  

LICHAMELIJKE VERANDERING IN DE ZWANGERSCHAP 

Tijdens de zwangerschap wordt de hormoonproductie voor een groot deel overgenomen 

door de placenta. 3 hormonen nemen hierin een belangrijke rol en zorgen voor wat 

veranderingen in het lichaam. Deze 3 hormonen zijn HCG, oestrogeen en progesteron. 

HCG 

• Zorgt voor het in stand houden van de zwangerschap 

• Zorgt dan ook voor iets actievere schildklier. Je zal je hart sneller voelen slaan, meer 

zweten en meer stemmingswisselingen ervaren. 

• Kan ochtendmisselijkheid veroorzaken. (1/7 heeft heel de zwangerschap last)         

Zorg dat je iets eet voor je ’s morgens opstaat. Eet vaak kleine dingen (probeer vooral 

proteïne rijke snacks. Vaak worden koude en bruisende dranken beter verdragen. 

Zorg dat je altijd een muntje of gembersnoepje op zak hebt. Dit kan ook verlichting 

geven. Vermijd vetrijke maaltijden en sterke geuren, drink een glas lauw water bij het 

opstaan, of eet iets kleins voor het opstaan 

● Om brandend maagzuur te vermijden : eet rustig en kauw goed, met kleine porties,  

Geen inspanningen na de maaltijd, niet direct gaan liggen na de maaltijd, en best geen koffie 

of sinaasappelsap, geen vetrijke maaltijden of drank met prik 

OESTROGEEN 

• Je buik wordt dikker en je zal gemiddeld iets van een 12-13 kg aankomen. Ook je 

borsten zullen groeien. 

• In het midden van je buik zal er donkere lijn op verschijnen (linea nigra). De tepels 

kleuren donkerder en dikwijls krijg je pigmentvlekken op je gezicht 

zwangerschapsmasker. 

• Je huid wordt beter doorbloed, daardoor zal ze wat glanzen en wat vettiger worden 

(acné). Je kan hiervoor een olievrije huidreiniger gebruiken. Je kan ook wat 

spinnenkopjes (rode puntjes met kleine bloedvaatjes) waarnemen. Dit verdwijnt 

spontaan na de zwangerschap. 

• Doordat je buik uitzet en de huid niet altijd kan volgen kunnen er 

zwangerschapsstriemen optreden. Deze zijn niet altijd te voorkomen, je huid zo goed 



mogelijk hydrateren is hierbij belangrijk. De zwangerschapsstriemen verdwijnen niet 

na je zwangerschap. 

• Je  nagels zullen sneller groeien en brozer worden. 

• Je haar blijft in de actieve groeifase en kan wat dikker worden. 

• Je wordt gevoeliger voor geuren (vooral eerste trim.) 

• Je smaak verandert. Je wordt gevoeliger voor bitter en minder gevoelig voor zout. 

Soms kan je een metaalsmaak ervaren, dit is volledig normaal. Soms heb je speciale 

trek in iets. 

• Tijdens de zwangerschap neemt je bloedvolume toe (2-3l). Waardoor je sneller warm 

zal hebben. 

• Ook je neusslijmvlies zal beter doorbloed zijn waardoor je meer last zal krijgen van 

neusverstopping, meer snurken en soms vaker neusbloedingen. Slaap daarom in een 

frisse kamer en leg je hoofd wat hoger; Ook tandvleesbloedingen komen vaker voor. 

• Meer last van gezwollen handen en voeten (meer naar einde zwangerschap) Het 

vocht in de  handen kan een carpaal tunnel syndroom (tintelingen in de vingers) 

teweeg brengen dit verdwijnt  meestal ook terug na de zwangerschap. 

 

PROGESTERON 

 

De placenta zet cholesterol om in progesteron (90% gaat hiervan naar de moeder) 

● Samen met oestrogeen is dit hormoon verantwoordelijk voor de groei van de 

borsten. 

• Het zorgt voor de ontspanning van de gladde spieren: 

⮚ Ontspanning van de baarmoeder 

⮚ Meer risico op spataders (glad spierweefsel in bloedvaten) 

⮚ luie darmen waardoor er sneller constipatie optreedt.  

o Eet daarom regelmatig (ontbijt niet overslaan) 

o Eet vezelrijk 

o Drink voldoend water (1,5 -2l per dag) 

o Neem laxerende voeding (kiwi op nuchter maag met glas lauw water,       

peperkoek,…) 

o CAVE ijzersupplementen , zij geven hogere kans op constipatie) 

o Blijf bewegen. 



o Als  je naar toilet moet, moet je ook  gaan) 

o Neem enkel medicatie op voorschrift van de arts. 

• Zorgt voor een snellere ademhaling 

• Helpt zout af te drijven 

• Zorgt voor een stijging van de lichaamstemperatuur (0.3 tot 0,5 graden) 

• Kan samen met het  hormoon relaxine zorgen voor bekkeninstabiliteit. Deze 

hormonen verhogen de mobiliteit ter hoogt van de symfyse en het sacro -iliacale gewricht. 

(Laat het weten aan de arts, deze zal je kiné voorschrijven.  

Verzorg goed je houding en best geen hoge hakken , dit om je rug te ontlasten 

Progesteron blijft heel de zwangerschap hoger dan oestrogeen. De laatste weken zal dit 

wijzigen waardoor de baarmoeder actiever zal worden en de bevalling ingezet zal worden. 

● Tegen kuitkrampen, vooral ’s nachts, kan je je benen hoger leggen, regelmatig 

blootsvoets lopen, rekoefeningen doen, of je benen van onder naar boven masseren. 

 

ANDERE VERANDERINGEN 

 

• Vanaf 8-12w kan je bandenpijn ervaren. Door de groei van de baarmoeder kunnen de 

banden die de baarmoeder normaal op hun plaats houden pijn veroorzaken door 

uitrekking. Deze pijn zal je vooral in je liezen bij onverwachte bewegingen of bij 

hoesten/niezen. 

• In het eerste en derde trimester is het niet abnormaal dat je je erg vermoeid voelt. 

Luister naar je lichaam. 

Tips:  

▪ doe middagdutje indien mogelijk 

▪ rust/slaap op linkerzijde 

▪ zorg voor voldoende lichaamsbeweging 

▪ mijd licht/lawaai in de slaapkamer 

▪ zorg voor een goede T° op de kamer 

▪ neem een lichte maaltijd voor het slapengaan en drink niet te veel 

▪ vermijd koffie 

▪ zorg voor ontspanning voor het slapen gaan 



• Door dat je  blaas kleiner wordt owv een beetje plaatsgebrek zal je vaker moeten 

gaan plassen. Dikwijls houden mensen dan meer op waardoor urine een beetje 

terugvloeit. Dit geeft een verhoogde kans op urineweginfectie. Dit kan je herkennen 

door erg vaak hele  kleine beetjes te moeten gaan plassen waarbij je een branderig 

gevoel ervaart. Laat dit zeker weten aan je arts want een blaasinfectie kan soms 

zorgen voor vroegtijdige weeën. 

• Je kan ook wat vergeetachtig worden. Dit komt door de hormonale verandering 

waardoor er een verandering komt in de signaaloverdracht tussen de zenuwcellen. 

Uiteraard kan het ook zijn door de slechtere nachten en de grotere vermoeidheid. 

Deze effecten blijven 1 tot 2 maanden na de bevalling verder duren. 

● Witgele afscheiding  die niet ruikt en geen jeuk geeft, is normaal; draag best 

katoenen ondergoed 

KINDSBEWEGING VOELEN 

WANNEER? 

● Bij de eerste zwangerschap  kindsbeweging rond 20 weken 

● Vanaf de tweede zwangerschap kindsbeweging vanaf 16 -18 weken, 

WAT? 

Vlinders in de buik, belletjes, plopjes; je zal dit steeds vaker gaan voelen, omdat je weet wat 

je moet voelen 

Kindsbeweging voelen hangt van enkele factoren af: 

● houding: beter  in liggende houding 

● bezig zijn: je bent minder gefocust op kindsbeweging 

● placenta aan voorkant geeft tot 28 weken minder gevoel van kindsbeweging 

Vanaf 28 weken ontwikkelt baby slaap-waakritme, je zou je kindje nu elke dag moeten 

voelen bewegen. 

Als je je kindje op 12-24 uren minder dan normaal voelt bewegen 

• concentreer je 1 tot 2 uren in een ontspannen toestand op de kindsbewegingen 

• neem een ontspannend bad en focus op de kindsbewegingen 

● neem iets suikerrijks 

 

Indien nog steeds minder beweging, neem contact op met vroedvrouw/arts. 



LEVENSWIJZE 

VOEDING 

Gezond en evenwichtig eten is ook tijdens je zwangerschap van groot belang.  

Zorg voor voldoende variatie in je eetpatroon. Dit is zowel van belang voor je eigen 

gezondheid als voor de gezondheid van de baby. Voldoende vochtinname is hierbij ook zeer 

belangrijk. Probeer veel te drinken tijdens u zwangerschap. Wij raden voornamelijk minstens 

1.5l water te drinken per dag.  Om voldoende inname te hebben van alle voedingsstoffen 

raden wij aan tijdens de zwangerschap zwangerschapsvitaminen extra bij in te nemen. Een 

gezonde levensstijl zal ook invloed hebben op uw gewichtstoename en bezorgt u minder 

kwaaltjes.  

Maar er zijn enkele aandachtspunten:  

● Groenten en fruit steeds zeer goed wassen. Zelfs meerdere keren indien nodig. Let 

op met rauwe groenten op verplaatsing bv. In een restaurant. Dit is vooral belangrijk 

naar de infectieziekte: toxoplasmose. 

● Vlees moet steeds goed doorbakken zijn. Bv: Geen biefstuk die nog roze langs binnen 

ziet.  (toxoplasmose preventie) 

● Let op met rauwe producten. Bv rauwe eieren in chocomousse, …   

● Ook opletten met kazen. Eet enkel kaas dat klaargemaakt is van gepasteuriseerde 

melk o.w.v. het gevaar op listeriose. Indien deze kaas voldoende opgewarmd is, is er 

geen probleem meer. 

● Gerookte zalm. Verpakte gerookte zalm mag je wel eten.  Voor de vervaldatum 

● Het wordt absoluut niet aangeraden alcohol te drinken tijdens uw zwangerschap.  

Zie boekje ZWANGERSCHAP EN VOEDING 

Een gemiddelde gewichtstoename tijdens uw zwangerschap is ongeveer 12 – 13 kg.  

Voor een tweelingzwangerschap is dit 17-25 kg.  

Indien je BMi hoger is dan toegelaten wordt aangeraden je gewichtstoename te beperken 

tot het minimale: 12 kg. 

 ZWANGERSCHAPSDIABETES 

= een vorm van suikerziekte die tijdens de zwangerschap kan voorkomen. 

Door de zwangerschap ontstaat er een soort stresstoestand in de pancreas (zorgt voor 

insuline productie).  De hormonen productie verandert in de zwangerschap en het lichaam 

wordt hierdoor ongevoeliger voor insuline. Insuline is nodig om suiker op te laten nemen in  

de weefsels. Door de verhoogde ongevoeligheid in de zwangerschap moet er dus meer 



insuline geproduceerd worden. Dit lukt net niet met zwangerschapsdiabetes waardoor het 

glucose gehalte in het bloed kan stijgen. Indien dit niet behandeld wordt zijn er heel wat 

gezondheidsrisico’s voor zowel moeder als kind op korte en lange termijn. 

RISICOGROEPEN: 

● Zwaarlijvigheid 

● Familiaal (type 2 in de familie) 

● Vanaf 30 jaar stijgt het risico met 4% per jaar  

● Voorafgaande zwangerschapsdiabetes 

● Bepaalde etnische groepen 

● Zelf een hoog of laag geboortegewicht 

TEST 

Tussen 24 en 28w wordt er een glucose challenge test afgenomen.  Je krijgt een flesje 

suikerhoudende drank met 50g suiker. 1 uur na het drinken wordt er bloed afgenomen. Met 

deze bloedname bekijken we je bloedsuikerspiegel.  Indien deze test afwijkend is (>140mg%) 

wordt er een OGTT afgenomen. Dit gebeurt ook door een suikerhoudend drankje te drinken 

maar dit bevat dan 100g suiker. Er wordt ook eerst nuchter bloed afgenomen, nadien 1uur 

en 2 uur na het drinken van de suikerhoudende drank. Is deze ook afwijkend wordt er altijd 

een consult endocrinoloog en diëtiste gemaakt.  Mensen worden dan ook ingeschreven in 

het project “zoet zwanger”. Dit om postpartaal een goede follow up te kunnen garanderen. 

RISICO’S VOOR DE MOEDER: 

● 50% meer kans op diabetes type 2 te ontwikkelen 

● Verhoogde kans om in een volgende zwangerschap opnieuw diabetes te ontwikkelen 

● Verhoogde kans op zwangerschapshypertensie en pre eclampsie. 

● Preterme bevalling (uitgezette uterus door grootte baby en polyhydramnion) 

● Moeilijke partus 

RISICO’S VOOR DE BABY: 

● Een te zware baby waardoor risico op schouderdystocie. 

● Hypoglycemie kort na de geboorte. 

● Onrijpheid van de lever wat tot geelzucht kan leiden. 

● Grotere kans op ontwikkelen van diabetes en overgewicht op latere leeftijd. 

BEHANDELING: 

● Gezonde levensstijl (voeding). Ook preventief!!!! 

● Meer bewegen 

● Opvolging endocrinoloog 

● Indien nodig medicamenteus 



ALCOHOL 

Drink geen alcohol tijdens uw zwangerschap. Matig gebruik kan al schadelijke gevolgen 

hebben. Bv. Aangeboren afwijkingen en groeiachterstand.  

Een dagelijks gebruik van alcohol kan lijden tot het Foetaal Alcohol Syndroom. Dit syndroom 

kan ernstige gevolgen met zich meebrengen, zoals:  

● vertraagde groei 

● laag geboortegewicht, klein gestalte, tenger 

● gezichtsafwijkingen 

● neurologische afwijkingen 

● slechte zuigreflex, prikkelbaar, veelvuldig huilen 

● op latere leeftijd: slecht sociaal functioneren, hyperactiviteit, verstandelijke handicap 

en autistisch gedrag 

Ook bij borstvoeding is het belangrijk dat u geen alcohol drinkt. Dit wordt namelijk 

doorgegeven via de moedermelk.  

(patiënte begeleiding nodig bij stoppen? Mogelijkheid tot hulp zoeken bij ‘de druglijn’ – 

sociale dienst, Caroline)  

ROKEN 

Roken wordt ten strengste afgeraden. Zowel voor uw eigen gezondheid als voor de 

gezondheid van uw baby. Ook passief roken is schadelijk. Dus wanneer de partner rookt is 

het ook aangeraden dat hij/zij stopt met roken. 

Roken zorgt voor een aantal risico’s voor zowel moeder als baby. Uw baby krijgt door de 

mindere doorbloeding van de placenta een verminderde zuurstoftoevoer.  

Het is niet nodig om geleidelijk te stoppen met roken. Plots stoppen is geen probleem. 

Over de effecten van de elektronische sigaret is momenteel weinig bekend, beter is om dit 

ook te ontraden 

RISICO’S VOOR MOEDER:  

● bloedingen 

● loslaten van de placenta 

● voortijdig breken van de vliezen 

RISICO’S VOOR DE BABY: 

● Huilbaby, uw baby moet afkicken van de nicotine 

● laag geboortegewicht 

● groeiachterstand 



● miskraam 

● vroeggeboorte 

● meer kans op wiegendood 

● meer luchtwegeninfecties 

● meer kans op astma 

(rookstop aanbieden - De ziekteverzekering geeft een tegemoetkoming bij 

tabaksontwenning als de begeleiding gebeurt door een arts of erkend tabakoloog.) 

In ons ziekenhuis: een gekwalificeerd rookstopteam, bestaande uit dr. Carolien De 

Tollenaere (longarts en tabakologe) en Hannelore Briers (psychologe en tabakologe).  

Rookstopbegeleiding wordt grotendeels terugbetaald door de Vlaamse overheid; enkel uw 

eigen aandeel in de kosten wordt aangerekend door het ziekenhuis. U betaalt 7,5 euro per 

kwartier rookstopbegeleiding. Als u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, is dit slechts 

1 euro per kwartier. Per kalenderjaar heeft u recht op 4 uur individuele rookstopbegeleiding. 

DRUGS 

Druggebruik tijdens de zwangerschap heeft zware gevolgen. De gevolgen zijn afhankelijk van 

het soort drugs, de eventuele combinatie en de hoeveelheid. 

Probeer hier ook te peilen naar de sociale, lichamelijke en psychische situatie 

Soms wordt het parket ingeschakeld om de thuissituatie te beoordelen. Is deze wel veilig 

genoeg? 

MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR UW BABY: 

● vroeggeboorte 

● ontwenningsverschijnselen na de geboorte: 

ademhalingsproblemen, rusteloosheid, overdreven transpireren, slaapproblemen, 

doordringend huilen, niezen, verhoogde spierspanning, aanhoudend op de handen 

sabbelen, losse stoelgang 

● problematische ontwikkeling 

● groeiachterstand 

MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR DE MOEDER: 

● infecties 

● loslaten van de placenta 

● bloedarmoede 

● ondervoeding 



SPORTEN 

Voldoende fysieke activiteit is aangeraden. Dit behoort tenslotte tot een gezonde levensstijl. 

Maar durf te luisteren naar uw eigen lichaam. Het is mogelijk dat u op een bepaald moment 

in uw zwangerschap aanvoelt dat een bepaalde sport een te zware belasting vormt voor uw 

lichaam. Durf hieraan toe te geven en ga eventueel op zoek naar een andere vorm van 

fysieke inspanning. Bv. Neem de trap op het werk.  

Sporten die een verhoogde kans op vallen geven zoals skiën, sommige atletiekdisciplines 

,paardrijden ... of contactsporten zoals voetbal, boksen, volleybal... kunnen beter tijdelijk 

stop gezet worden vanaf 16 weken. 

Wandelen, fietsen en zwemmen zijn sporten die een ganse zwangerschap kunnen beoefend 

worden. 

TANDVERZORGING 

Als zwangere ben je gevoeliger voor tandvleesontstekingen, en bloedend tandvlees; je mag 

hiervoor een fluorhoudende tandpasta gebruiken, eventueel met een tandenborstel met 

kleinere kop (kinder-). 

Poetsen na braken is niet aangeraden omdat dit het tandglazuur aantast, wel kan je spoelen 

of een kauwgom gebruiken 

Het is belangrijk dat uw tanden in goede staat zijn tijdens uw zwangerschap. Bij eventuele 

‘gaatjes’ kan er een infectie optreden die ervoor gaat zorgen dat de infectie zich verder zet in 

de bloedbaan. Belangrijk is wanneer je tandpijn hebt of problemen hebt met jouw tanden 

dat je deze zo snel mogelijk laat behandelen. Lokale verdoving bij de tandarts heeft geen 

invloed op de baby. Belangrijk dat je wel vermeld dat je zwanger bent.  

Tandartsenbezoek is aangeraden in de tweede trimester van de zwangerschap 

MEDICATIE EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN (HOMEOPATHIE) 

Medicatie inname wordt steeds besproken met je gynaecoloog/huisarts.  

Let op met zomaar medicatie in te nemen. Bepaalde medicamenten mogen niet ingenomen 

worden tijdens zwangerschap. Bv. Ibuprofen.  

Er wordt aangeraden geen medicatie te nemen zonder medisch voorschrift. 

Paracetamol (bv. Dafalgan) mag ingenomen worden tijdens zwangerschap tot max. 3x1/d 

MAAR probeer dit te beperken tot het nodige en zeker niet dagelijks in te nemen.  

Let ook zeker op met slaapmedicatie. Dit wordt niet aangeraden. Bespreek dit steeds met de 

gynaecoloog. 



Vitaminen neem je best in tot minstens de bevalling , tot 12 weken ook foliumzuur. 

SAUNA 

Er is een sterk vermoeden dat het stijgen van de lichaamstemperatuur van 39°C schadelijk 

zou zijn voor de baby (bv epilepsie). Hoe meer het lichaam wordt blootgesteld aan deze 

hoge temperaturen, hoe groter risico zou zijn voor de baby. 

Na ongeveer 20 min zou je lichaam al opgewarmd zijn tot deze grens. 

ADVIES: 

Het gebruik van sauna eerder afgeraden wanneer je niet gewoon bent van een sauna te 

gebruiken. 

Ben je een vaste gebruiker mag je een sauna nemen maar NIET langer dan 10 tot 15 min en 

mits veel drinken. 

ZONNEBANK 

Je huid tijdens de zwangerschap veel gevoeliger en kan erg fel gaan reageren op de 

zonnebank.  Er ontstaat sowieso al een zwangerschapsmasker op je gezicht, het gebruik van 

een zonnebank kan dit nog verergeren. 

ADVIES: 

Geen zonnebank gebruiken of je nu zwanger bent of niet. Het is nooit gezond. 

Om al de bovenstaande redenen wordt dan ook het zonnebaden echt afgeraden.  

● smeer je goed in tijdens de zomer. 

● zoek de schaduw op. 

● drink voldoende water. Zo houd je je vochtbalans op peil en houd je je lichaam koel. 

● Blijf bij extreem hoge temperaturen binnen. 

● Draag een hoedje in de zon. 

REIZEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP. 

PLAN JE REIS 

Zorg dat je niet voor verrassingen komt te staan. 

● Bespreek met je arts of het goed is dat je de reis onderneemt. 

● Vraag een afprint van je zwangerschapsdossier. Zo heb je ten alle tijden al je 

gegevens bij. 

● Overleg met je arts welke medicatie je wel/niet mag nemen. (reisziekte, 

misselijkheid, diarree, pijnstilling ed) 



● Vraag een zwangerschapsattest aan je arts. (voor vliegtuigmaatschappijen mag dit 

meestal niet ouder zijn dan 7 dagen) 

● Kijk na of er vaccinaties nodig zijn en bespreek dit met je arts. 

● Voor verre tropisch reizen neem je best contact op met het tropisch instituut. 

● Draag beschermende kledij. (zon, teken, muggen,….) 

● Vermijd grote hoogten. Vooral in het eerste zwangerschapstrimester. Er is minder 

zuurstof voorradig. 

● Pas op vakantie al de richtlijnen rond eten en drinken goed toe. 

● Liever enkel reizen naar landen met een goede gezondheidszorg. 

HOE GA JE REIZEN 

MET DE AUTO 

● Stop regelmatig, trek dus voldoende tijd uit voor je autoreis. Splits eventueel je 

traject op. Dit om de kans op trombose te verminderen. 

● Draag je gordel. Jij en je kind zijn sowieso beter beschermd. (tenzij de arts anders 

adviseert) 

● Zorg dat de temp. in en uit de auto niet te veel variëren. Dit om sterke temp. 

schommelingen te vermijden. 

● Kantel je zetel wat achteruit. 

 

MET HET VLIEGTUIG 

● Breng de vliegtuigmaatschappij op de hoogte van je zwangerschap. Vanaf 32w 

worden de regels dikwijls verstrengt. Dus laat je goed informeren. 

● Loop af en toe wat rond in het vliegtuig. Dit om je bloedcirculatie te stimuleren. 

● De drukverschillen geven geen extra risico op gebroken vliezen. 

● Neem kleine dingen mee op te eten. 

● Vraag een plaats met extra beenruimte. 

● Voor lange vluchten kan je steunkousen dragen zeker wanneer je last hebt van 

spataders. Bespreek dit ook even met je arts. 

MET DE TREIN 

● Dit is een zeer goed vervoersmiddel tijdens je zwangerschap. 

● De laatste 4 maanden van je zwangerschap mag je in 1ste klas reizen. Vraag hiervoor 

een attest aan je arts. 

● Je kan regelmatig rondwandelen ter bevordering van je bloedcirculatie.  

VERRE REIZEN!!! 

Vraag ALTIJD advies aan je gynaecoloog en neem contact op met  het tropisch instituut. 



Te vermijden vaccins: HPV - mazelen/bof/rubella - varicella - levend afgezwakt influenza - 

TBC 

Geen verhoogd risico gevonden: gele koorts - hep A - polio - triaxis - hep B 

In risicogebied mag je DEET gebruiken tegen de muggen (malaria, dengue,…) 

SEKS TIJDENS ZWANGERSCHAP 

EERSTE TRIMESTER 

Een zwangere heeft in het begin van haar zwangerschap meestal minder zin in seks owv van 

hormonale en lichamelijke veranderingen zoals misselijk en moe zijn. De behoefte aan 

intimiteit blijft wel, praat hierover met elkaar. 

TWEEDE TRIMESTER 

Leukste trimester op seksueel vlak, kwaaltjes zijn meestal verdwenen en er is een betere 

doorbloeding van de organen , dus ook van de tepels, clitoris en schaamlippen, waardoor 

deze gevoeliger zijn voor prikkels. 

DERDE TRIMESTER 

Een beetje creativiteit in de vrijtechniek is soms nodig . 

De dikker wordende buik, de vermoeidheid, druk op de blaas maken dat sommige  

zwangeren terug minder zin in seks hebben. Praat hierover met elkaar en geniet van andere 

intieme contacten. 

PIJN BIJ HET VRIJEN 

● door een beter doorbloeding wordt de gevoeligheid groter, dit kan pijnlijk worden 

ervaren 

● vagina kan minder vochtig zijn, je mag in dat geval glijmiddel gebruiken 

● diepe penetratie pijnlijk owv verkorte vagina 

● druk op blaas 

● spataderen kunnen rond vagina ontstaan 

● blaas – of schimmelinfectie 

● na een orgasme kan de buik hard aanvoelen (ocytocine) 

NIET VRIJEN BIJ: 

● gebroken vliezen (infectiegevaar) 

● bloedverlies 

● ernstige spataderen rond vagina 

● placenta praevia 

● premature arbeid 



● SOA bij je partner 

● risico op vroeggeboorte tijdens laatste trimester, op aanraden van de arts, omdat 

sperma (prostaglandines) de arbeid in gang zou kunnen zetten, bv bij 

tweelingzwangerschap. 

Bij een normale zwangerschap is de hoeveelheid prostaglandines te weinig  om de bevalling 

in gang te zetten, het kan wel de druppel zijn bij  postterme zwangerschap of nakende 

arbeid….. 

BLOEDVERLIES NA GESLACHTSGEMEENSCHAP? 

Mogelijks kan de penis een bloedvaatje raken , dit geeft een beetje bloedverlies. Als dit na 1 

dag nog steeds bloedt, kan je best even contact met de arts/vroedvrouw opnemen. 

EN DE BABY? 

Een aantal mannen zijn terughoudend om te vrijen tijdens de zwangerschap omdat ze angst 

hebben om de baby pijn te doen of het idee dat er een baby in de buurt is geeft minder zin. 

Vrijen is niet schadelijk voor de baby, hij/zij kan niet beschadigd  of  geïnfecteerd worden .De 

vrucht is beschermd door de vliezen, het vruchtwater, de baarmoederwand , de slijmprop en 

de cervix is afgesloten zodat sperma niet in de buurt kan komen. 

NIPT TEST 

De NIPT-test is een bloedonderzoek dat wordt gedaan om te achterhalen of je baby een 

aangeboren chromosoomafwijking heeft. NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test. 

HOE GEBEURT DE TEST 

Meting via bloedafname bij de moeder. 

DNA van de baby circuleert in het bloed van de moeder. 

WANNEER 

Vanaf de tiende zwangerschapsweek is er doorgaans voldoende DNA van de baby aanwezig. 

Mutualiteiten doen wel pas een terugbetaling vanaf 12w. 

VEILIG 

Geen risico op een miskraam. 

Geen risico voor u of uw baby. 

BETROUWBAAR 

NIPT heeft een gevoeligheid van praktisch 99.9% voor detectie van trisomie 21, 18 en 13.  



NIPT is veel betrouwbaarder dan de combinatietest. 

In veel minder dan 1% van de gevallen is de NIPT vals positief.  

In dat geval geeft de test aan dat de baby trisomie 21 heeft, terwijl dit niet zo is. 

Een afwijkende NIPT wordt daarom altijd gevolgd door een invasieve test (bij voorkeur een 

vruchtwaterpunctie). 

PREVENTIEVE INSPUITINGEN 

 

RHOGAM  

WAT? 

inspuiting voor Rh-negatieve zwangere. 

WAAROM? 

Ter voorkoming van het aanmaken van antistoffen tegen bloed van een Rh-pos baby. 

WANNEER? 

op 28 weken 

of bij een val of bloedverlies in de zwangerschap. 

VACCINATIES 

KINKHOEST 

WAT? 

Is  een besmettelijk infectie van de bovenste luchtwegen die wordt veroorzaakt door de 

bacterie Bordetella Pertussis. 

BESMETTING:  

via hoesten, niezen 

SYMPTOMEN:  

in het begin zoals gewone verkoudheid, daarna hevige hoestbuien eventueel met slijm dat 

moeilijk op te hoesten is.  Soms is er benauwdheid en braken. Er kan een ‘gierend’ geluid bij 

inademing. 

IMMUNITEIT:  



niet blijvend, heel besmettelijk 

RISICO ‘S ZWANGERSCHAP: 

 vroeggeboorte of miskraam tgv hoestbuien 

RISICO’S BABY'S:  

 ernstige verwikkelingen, zoals hersenbloeding door druk in hersenen en  gebrek aan 

zuurstof, mogelijks dodelijk 

VACCINATIE  

triaxis = kinkhoest+tetanus+difterie 

tussen 24 en 32 weken, te herhalen bij  elke zwangerschap (om foetus tijdens de eerste 2 

maanden postpartaal te beschermen) 

 Ook andere gezinsleden, grootouders(1X/10j): vaccinatie is gratis, huisartsenconsult te 

betalen. De huisarts heeft de vaccinatie op zijn kabinet dus je met het niet eerst bij de 

apotheek gaan halen. 

GRIEP 

BESMETTING:  

via niezen, hoesten, handcontact, oppervlakten,.... 

SYMPTOMEN:  

Koorts, koude rillingen, spierpijn (hele lichaam), keelpijn, neusverkoudheid 

RISICO ‘S ZWANGERSCHAP:  

● door verandering in immuunsysteem gevoeliger voor griep 

● ev complicaties zoals hoge koorts 

  vaccinatie beschermt ook baby postpartaal 

VACCINATIE : 

● best vanaf 14de week, mag indien nodig op elk moment in de zwangerschap 

● vanaf half oktober tot half december 

● gedeeltelijk terugbetaald 

● =een geïnactiveerd vaccin 

 

 



 

INFECTIES 

TOXOPLASMOSE = KATTENZIEKTE  

SYMPTOMEN:   

● meestal geen 

● eventueel wat grieperig 

ZWANGERSCHAP: 

● besmetting van baby mogelijk, baby niet noodzakelijk aangetast 

● begin zwangerschap: minder kans op besmetting, meer kans op complicaties (oog, 

hersenen) 

● later meer kans op besmetting, minder kans op complicaties 

IMMUNITEIT:  

Levenslang, bij seronegativiteit risicofactoren vermijden! 

VOORZORGEN: 

● Eet enkel goed doorbakken vlees, dit is vlees dat vanbinnen niet meer roze of rood 

ziet en waar geen rozig vocht meer uit komt. 

● Eet geen rauw vlees, zoals americain, rauw gehakt of carpaccio. 

● Was of schil rauwe groenten en fruit extra goed alvorens ze rauw te eten. 

● Was je handen en reinig het keukenblad grondig na contact met rauw vlees of 

ongewassen groenten en fruit en raak je mond en ogen hierbij niet aan. 

● Gebruik wegwerphandschoenen bij het werken in de tuin. Dit geldt ook voor een 

terrastuin. Nadien dien je je handen nog grondig te wassen. 

● Vermijd contact met een niet-afgedekte zandbak. 

● indien je een kat hebt, neem je best extra preventieve maatregelen tegen 

toxoplasmose. 

VOORZORGEN TEGEN TOXOPLASMOSE INDIEN JE KATTEN HEBT 

● Je hoeft je kat niet weg te doen, katten zijn zeer propere dieren die meermaals per 

dag hun vacht wassen waardoor de microben in hun vacht zeer snel verdwijnen. 

Bovendien lopen de meeste katten toxoplasmose op in het begin van hun leven. De 

kans dat oudere katten de ziekte nog hebben is zeer klein. 

● Laat het leegmaken van de kattenbak best aan iemand anders over. Als dit niet 

mogelijk is, wordt er aangeraden om wegwerphandschoenen te dragen. Het is ook 

belangrijk om nadien steeds goed je handen te wassen. 



● Laat de kattenbak best dagelijks en liefst door iemand anders schoonmaken (kokend 

water gedurende vijf minuten in de kattenbak laten staan). De microbe heeft 

namelijk een dag nodig om besmettelijk te worden nadat je kat ze heeft 

uitgescheiden. 

● Hou je kat bij voorkeur binnenshuis. Buitenshuis jagen katten gemakkelijk op kleine 

knaagdieren die besmet kunnen zijn met toxoplasmose. 

● Geef je kat beter geen rauw of onvoldoende gaar vlees. 

● Je mag je kat natuurlijk nog knuffelen, maar was nadien je handen goed. Door een 

schram van je kat kan je niet besmet geraken met toxoplasmose 

GROENTEN EN FRUIT 

● Groenten, kruiden en fruit kunnen aan de oppervlakte bevuild zijn door aarde. In de 

aarde kunnen verschillende microben voorkomen. Deze kunnen toxoplasmose 

veroorzaken. 

● Vooral groenten/fruit die in of dicht tegen de aarde groeien, verdienen extra 

aandacht. Voorbeelden zijn sla, wortelen, witloof, radijzen en paddenstoelen/ 

aardbeien, frambozen, bessen 

● Er wordt aangeraden om alle groenten/fruit en kruiden grondig te wassen en te 

drogen met een propere handdoek of ze goed te schillen. Zo worden alle microben 

verwijderd. 

● Ook door groenten/fruit en kruiden goed te koken, zorg je ervoor dat alle microben 

gedood worden. Het invriezen van groenten en kruiden volstaat niet om de microben 

te doden. 

● Het is aangewezen je handen grondig te wassen na contact met rauwe groenten en 

kruiden. Keukengerei (oa snijplanken, messen en het aanrecht) dat in contact komt 

met ongewassen rauwe groenten en kruiden dien je eveneens grondig af te wassen. 

LISTERIOSE 

SYMPTOMEN: 

 buikpijn, braken, diarree 

RISICO’S ZWANGERSCHAP: 

kans op miskraam, vroegtijdige geboorte 

VOORZORGEN 

● Drink enkel gepasteuriseerde of UHT melk 

● Eet harde kazen 

● Vermijd zachte kazen bereid op basis van rauwe melk 

● Verhit kip, vlees, vis en schaal-/schelpdieren altijd voldoende 



● vermijd risicoproducten. Dit zijn mogelijk gecontamineerde producten die gekoeld 

worden bewaard en daarna niet of onvoldoende worden verhit. Voorbeelden zijn 

(vegetarische) paté, gerookte of gemarineerde vis, voorgesneden salades, gerookte 

mosselen, softijs, ongekookte of onvoldoende gekookte kant-en-klare maaltijden. 

● Naast het vermijden van een aantal voedingsmiddelen, is het ook belangrijk dat je 

aandacht hebt voor de voedselbereiding en een goede voedselhygiëne. 

● Voeding moet je goed koken, vooral wanneer het voedingsrestjes en kant-en-klare 

maaltijden, zoals verwerkt vlees, betreft. Die moet je opwarmen tot een temperatuur 

van minimum 71°C. 

● Daarnaast is het belangrijk dat je kruisbesmetting voorkomt.  

● Alle vervalbare producten die voorgekookt of kant-en-klaar zijn, dien je zo snel 

mogelijk op te eten. 

● Ingevroren voedingswaren ontdooi  je het best in de koelkast, in de microgolfoven of 

in koud water dat regelmatig vervangen wordt. Ontdooien in de koelkast is de 

veiligste methode wanneer het gaat om voeding die kan bederven, zoals 

rundergehakt. Bewaar bederfelijke waren in je koelkast (1-5°C). Ontdooien in warm 

water of op kamertemperatuur, zoals op het aanrecht, doe je best niet omdat dit 

bacteriële groei toelaat. 

● Na contact met rauwe voeding (groenten, fruit, kruiden, vlees) was je grondig je 

handen. 

Zie boekje VOEDING EN ZWANGERSCHAP 

 

CMV CYTOMEGALIEVIRUS 

Is een herpesachtig virus. Iedereen komt er ooit mee in aanraking. Eens je het hebt gehad 
blijft dit voor altijd in je lichaam. 

SYMPTOMEN:  

cfr gewone verkoudheid, moe, lichte koorts, spierpijn 

BESMETTING: 

doorgegeven door kleine kinderen of volw. door oa speeksel, traanvocht, urine 

RISICO’S ZWANGERSCHAP:  

doofheid en /of mentale problemen bij pasgeborene 

vroeg in de zwangerschap is er een zeer kleine kans op transmissie. 

BESCHERMING 

Het virus doormaken geeft geen levenslange bescherming. 



PREVENTIE 

● goede handhygiëne, vooral na verluieren , neus snuiten , voor de maaltijd 

● geen bestek, glazen, voedsel ...delen met kleine kinderen 

● maatregelen gelden ook voor partner, CMV kan worden door gegeven door kussen 

● indien een zwangere in risicogroep werkt, kan overplaatsing / arbeidsstop  worden 

aangevraagd , bespreek het met de arbeidsgeneesheer 

● reinig speelgoed dat in contact komt met lichaamsvochten 

WATER(WIND)POKKEN OF VARICELLA 

Dit wordt veroorzaakt door het zoster varicella virus. Dit is een herpesachtig virus. 

SYMPTOMEN: 

koorts, algemeen onwel, jeukende uitslag. 

Dit wordt gevolgd door blaasjes met vocht. 

Na 2 weken drogen blaasjes uit en worden dit korstjes 

BESMETTING: 

via huidcontact ,hoesten, contact met vocht uit blaasjes 

vanaf 2-3 dagen voor opkomst van de  blaasjes tot de blaasjes zijn opgedroogd     (10-21 

dagen) 

BESCHERMING 

Levenslang, mogelijk wel nog op latere leeftijd zona. Wordt nagekeken bij bloedafname. 

RISICO’S ZWANGERSCHAP: 

 kleine kans op besmetting, wel ernstige gevolgen. 

 Eerste helft: congenitaal varicella syndroom (ernstige afwijkingen aan huid,  

                        ledematen, oog en zenuwstelsel) 

PREVENTIE 

Vaccinatie: 2 vaccinaties met een interval van 4 tot 8 weken. De laatste dosis ten laatste  

                     1 maand voor de zwangerschap. 

 

RUBELLA OF RODE HOND 



Wordt veroorzaakt door het rubellavirus 

SYMPTOMEN:  

koorts, lichte verkoudheid, gezwollen klieren in nek, rode irriterende uitslag met jeuk, duurt 
1 tot 3 dagen 

BESMETTING 

Het virus wordt via druppeltjes in de lucht overgebracht van persoon op persoon. De infectie 
kan gedurende 12 à 14 dagen doorgegeven worden 

RISICO’S IN DE ZWANGERSCHAP 

 (zelden) miskraam, aangeboren afwijkingen 

 PREVENTIE 

 Vaccinatie ten laatste  4 weken voor zwangerschap of na zwangerschap, niet tijdens 

 Meeste vrouwen gevaccineerd op 12 jaar 

 

PARVOVIRUS (OF VIJFDE ZIEKTE) 

Is een klein DNA-virus dat behoort tot de familie van de parvoviridae. Ook gekend als 

erythema infectiosum. Komt vooral voor bij kinderen tussen 4 en 10 jaar. 

SYMPTOMEN 

Lichte koorts en jeuk, rode wangen met grillige, roderoze vlekjes, kantvormige huiduitslag op 
ledematen (symmetrisch voorkomend) en bifasisch. 

BESMETTING 

via druppeltjes in de lucht bij hoesten en niezen. Je bent besmettelijk in de week voor de 
uitslag.  Zodra de uitslag er is  ben je niet meer besmettelijk. 

Je kan de ziekte maar 1 maal krijgen. Er is een levenslange immuniteit. 

RISICO’S IN DE ZWANGERSCHAP 

Besmetting tijdens het 2de of 3de trimester kan aanleiding geven tot hydrops foetallis en MIU. 

PREVENTIE 

Er is geen vaccin. 

Indien je werkt in de kinderopvang bespreek dit best met je arts. 

Geen bestek of bekers delen met kleine kinderen. 

 

HEPATITIS C 

Is een virus dat een ontsteking in de lever kan veroorzaken. Chronisch of maar eerder zelden 

acuut. 



SYMPTOMEN 

Overdreven vermoeidheid, misselijkheid, verminderde eetlust, gewrichtspijn 

BESMETTING 

via bloed en besmette bloedproducten, trage evolutie van soms tot 20 jaar 

RISICO’S IN DE ZWANGERSCHAP 

overdraagbaar naar baby tijdens geboorte, ongeacht van manier van bevalling 

behandeling: antivirale medicatie, vóór de z 

PREVENTIE 

Geen naalden uitwisselen 

steriel plaatsen van tatoeages en piercings 

Cave prikaccidenten 

Geen accupunctuur 

antivirale medicatie, vóór de zwangerschap NIET tijdens 

 

TUBERCULOSE 

Infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie van Koch. 

Komt meer voor bij hoog risicogroepen :mensen in armoede, immigranten uit landen waar 

nog tbc vaak aanwezig is of mensen met een lage immuniteit bv: druggebruikers, HIV-

patiënten, jonge kinderen 

SYPTOMEN 

In het begin nogal vaag: vermoeidheid, lusteloosheid, verminderde eetlust, licht verhoogde 

temp. 

Bij longinfectie: hoesten, bloed of bloederig slijm ophoesten, pijn bij ademen. 

BESMETTING 

Door kleine vochtdruppeltjes die worden opgehoest en door anderen worden ingeademd. 

RISICO’S IN DE ZWANGERSCHAP 

TBC geeft meer kans op vroeggeboorte, laag geboortegewicht, soms tbc bij baby 



SOA 

peilen naar seksueel risicovol gedrag/SOA 

HIV/AIDS 

HIV is het virus dat AIDS veroorzaakt en zal stap voor stap de immuniteit aantasten. 

AIDS is de toestand waarin het lichaam geen afweer meer heeft tegen virussen en bacteriën. 

BESMETTING 

Hiv bevindt zich in lichaamsvocht, zoals sperma, bloed en etter. Het virus komt in veel 

mindere mate voor in voorvocht, vaginaal vocht en moedermelk. In speeksel, zweet, slijmen, 

tranen en urine zit veel te weinig virus om anderen mee te besmetten. 

RISICO’S IN DE ZWANGERSCHAP 

Wordt overgedragen op de baby. Risico kan tegenwoordig al heel erg beperkt worden indien 

goede behandeling gevolgd wordt 

NUT VAN TESTEN AANBEVELEN 

PRECONCEPTIONEEL laten testen? Maatregelen  kunnen genomen worden om  moeder en 

kind te beschermen, behandeling noodzakelijk 

TIJDENS ZWANGERSCHAP:  Op eerste zwangerschapscontrole getest. Indien positief moet 

men goed de behandeling volgen en de regelmatige contoles bij gynaecoloog doen. De 

opvolging van de zwangerschap gebeurt altijd samen met het tropisch instituut. 

POSTPARTAAL moeten er isolatiemaatregelen worden genomen 

BORSTVOEDING WORDT TEN ZEERST AFGERADEN, GROTE OVERDRACHT KANS 

BEHANDELING 

Goede medicatie tijdens de zwangerschap. 

Er wordt extra medicatie gegeven tijdens de arbeid en bevalling afh van viral load. 

De baby krijgt preventief steeds medicatie. 

HEPATITIS B 

Wordt veroorzaakt door het hepatitis B virus. Bij 5- 10% blijft het virus levenslang in het 
lichaam en geeft het chronische leverontstekingen. 

 

SYMPTOMEN 



 Geelzucht, vermoeidheid, slechte eetlust, gewrichtspijn, buikpijn, bleke stoelgang, jeuk. 

BESMETTING 

Het hepatitis B-virus zit in alle lichaamsvloeistoffen. Vooral bloed, sperma en speeksel 

kunnen besmettelijk zijn. 

ZWANGERSCHAP 

baby kan besmet worden, goede opvolging baby 

POSTPARTAAL: indien hep B1AGpos: kind wordt op couveuse binnen 2 uren ingeënt met  

                              Hepatect CP (immunoglobulines) 

                              Engerix BM junior (vaccin) 

PREVENTIE 

geen onbeschermd seksueel contact met mogelijks besmette partner (sperma, voorvocht, 

vaginaal vocht, bloed) 

oppassen voor gebruikte injectienaalden 

voorzichtig met tatoeages en accupunctuur 

VACCINATIE: kan beschermen tegen hep B, aanbevolen bij SOA patiënten, vooral bij 

wisselende seksuele contacten 

 

SYFILIS 

Syfilis is een ernstige soa die het gevolg is van een besmetting met de bacterie Treponema 

pallidum. 

SYMPTOMEN 

1ste stadium: een pijnloze zweer op de plaats van besmetting gedurende 4 weken. 

2de stadium: ong 7-10w na besmetting: koorts, hoofdpijn, botpijn, ontsteking lymfeklieren, 

haaruitval en roze huiduitslag. 

RISICO’S IN DE ZWANGERSCHAP  

miskraam, aangeboren afwijkingen, doodgeboorte 

 

PREVENTIE 



Voor het ongeboren kind: antibioticakuur in zwangerschap om problemen te voorkomen 

syfilis bacterie blijft jarenlang in lichaam aanwezig 

 

CHLAMYDIA 

Is een bacteriële infectie die door seksueel contact wordt overgedragen 

SYMPTOMEN 

meestal geen , postcoïtaal en onregelmatig bloedverlies en bekkenpijn 

GEVOLGEN 

buitenbaarmoederlijke zwangerschap, vruchtbaarheidsproblemen 

ZWANGERSCHAP 

wordt tijdens geboorte over gedragen op baby 

behandeling: met antibioticakuur 

VOORZORGEN: 

Risicogedrag vermijden: veilig seksueel contact, met condoom 

sexpartner verwittigen van SOA 

               

GONORROE 

Is een SOA die veroorzaakt wordt door de bacterie gonokok. 

SYMPTOMEN 

infecties bij man (druiper), bij vrouw weinig klachten  

RISICO’S IN DE ZWANGERSCHAP 

miskraam, vroegtijdige geboorte, laag geboortegewicht 

BEHANDELING 

antibiotica, ook tijdens zwangerschap, ook partner 

PREVENTIE 

seksueel contact met condoom 



 

WANNEER BINNEN? 

Neem contact op als: 

● je hoofdpijn hebt die gepaard gaat met misselijkheid, maagpijn, tintelende vingers, 

troebel zicht of vochtophopingen in je ledematen en je gezicht 

● je kindje minder beweegt dan gewoonlijk of je je kindje de laatste 24 uren niet meer 

voelde bewegen  

● je gevallen bent  

● je onverklaarbare pijn hebt 

● je bloed verliest  

● je vocht verliest 

● je overdreven veel vaginaal witverlies hebt 

● je ongerust bent 

Neem contact op met de huisarts als je: 

● gewicht verliest (bv. bij meer dan 3x/dag braken) 

● aanhoudende koorts hebt 

● vulvaire jeuk hebt 

● vaak kleine beetjes moet plassen met pijn 

● witverlies hebt 

 

PRAKTISCHE ZAKEN 

Kinderopvang nodig? 

Werkgever ingelicht? 

Contacteer een zelfstandige vroedvrouw (zie lijst), www.vroedvrouwen.be voor meer info 

 

 

 

 

 

http://www.vroed/

