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Geïntegreerd Prenataal Zorgtraject bij laag-risico 
zwangerschap 

1.  Algemeen principe voor een universele en geïntegreerde 
prenatale opvolging  

Voor de uitwerking van dit geïntegreerd prenataal zorgpad hebben we ons gebaseerd op het algemene 

principe voor een universele en geïntegreerde prenatale opvolging zoals aanbevolen door het KCE 

(2019).  

De prenatale  opvolging moet universeel en geïntegreerd zijn om een optimale gezondheid en 

veiligheid te garanderen voor alle zwangere vrouwen op Belgisch grondgebied. De draagwijdte en 

intensiteit moeten ook kunnen worden afgestemd op ieders behoeften (proportioneel universalisme). 

Ze moet een naadloze overgang garanderen vanaf de preconceptieperiode tot de post-partumperiode, 

van de ene zorgverlener naar de andere en van basiszorg naar gespecialiseerde zorg. Dit alles zou 

ondersteund moeten worden door een geschikt financieringssysteem.  

Het doel is om een complete, gestructureerde en gecoördineerde zorg voor alle zwangere vrouwen te 

garanderen, ongeacht het risiconiveau van de zwangerschap, aangevuld met de nodige elementen 

voor de veiligheid van vrouwen met een hoger medisch risico. Bijzondere inspanningen moeten 

worden geleverd om kwetsbare vrouwen te bereiken die het risico lopen tussen de mazen van het net 

te glippen en hierdoor niet of pas laattijdig opgevolgd kunnen worden.  

De prenatale opvolging steunt op drie essentiële elementen: 

• Een volledig en geïntegreerd prenataal zorgpad, 

• Een multidisciplinaire entourage aangepast aan ieders behoeften, die wordt gecoördineerd 

door een zorgcoördinator, 

• Een zorgplan. 

(KCE, 2019) 

1.1 Een volledig en geïntegreerd prenataal zorgpad 

In het prenatale zorgpad krijgen alle zwangere vrouwen een klinische opvolging overeenkomstig de 

meest recente klinische richtlijnen. Deze opvolging omvat: een continue monitoring van de risico’s 

tijdens de zwangerschap, een doorverwijzing naar de zorgverleners die specifiek werden opgeleid voor 

consultaties voor persoonlijk prenataal advies (PPA) en sessies ter voorbereiding op geboorte en 

ouderschap (VGO).  

Het prenataal zorgpad is universeel en wordt aangeboden aan alle zwangere vrouwen, ongeacht hun 

risiconiveau. Afhankelijk van de medische zwangerschapsrisico’s of de psychosociale kwetsbaarheid 

kunnen er andere interventies aan worden toegevoegd. Alle professionals die een rol spelen in de 

prenatale opvolging (gynaecologen, vroedvrouwen, huisartsen, kinesitherapeuten, psychologen en 

maatschappelijk werkers) en die ambulant of in een ziekenhuisomgeving werken worden betrokken.  

Er dient een lijst te worden opgesteld met verloskundige alarmsignalen die wijzen op de noodzaak om 

een zwangere vrouw door te verwijzen naar gespecialiseerde zorg. Op die manier kan een veilige 



5 
v20211028 
 

overgang tussen professionals en zorgniveaus te verzekeren bekomen worden met respect voor het 

subsidiariteitsbeginsel. 

De zorgverleners moeten het voorgestelde prenatale zorgpad op hun eigen manier organiseren, 

rekening houdend met de lokale context en met de actoren van de multidisciplinaire entourage. Hoe 

dan ook zal een prenataal opvolgingstraject altijd moeten bestaan uit drie elementen die worden 

gecoördineerd door een zorgcoördinator en geformaliseerd in een zorgplan: de klinische opvolging, de 

consultaties voor persoonlijk prenataal advies (PPA) en de sessies ter voorbereiding op geboorte en 

ouderschap (VGO). 

De toekomstige ouders staan centraal in de besluitvorming. Ze hebben keuzevrijheid waarbij hun 

beslissingen, behoeften en bezorgdheden worden gerespecteerd. Met alle zorgverleners met wie ze 

in contact staan, moet er een vertrouwensband ontstaan.  

(KCE, 2019) 
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1.1.1 Consultaties voor klinische opvolging  
 

De consultaties voor klinische opvolging zijn voor de zorgverlener - die optreedt als zorgcoördinator - 

een kans om na te gaan of er PPA-consultaties plaatsvonden of er behoefte was aan VGO-sessies en of 

deze effectief werden aangeboden. Indien nodig kunnen bijkomende PPA-consultaties worden 

aangevraagd. 

Bij deze interventies moet met het volgende rekening gehouden worden: 

• De eerste PPA-consultatie wordt aanbevolen aan alle zwangere vrouwen in het 1e trimester; 

• De VGO-sessies worden besproken aan het begin van ieder trimester; 

• De professionals bekijken de noodzaak voor een bijkomende PPA-consultatie in de loop van 

het 2e trimester. Op deze manier kunnen eventueel bijkomende interventies georganiseerd 

worden bij een (risico op): psychosociale kwetsbaarheid, problemen zoals verslavingen, 

abnormale gewichtstoename, etc.; 

• De laatste PPA-consultatie is aanbevolen voor alle zwangere vrouwen in de loop van het 3e 

trimester, tussen de 32e en 35e week. 

 (KCE, 2019) 
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1.1.2 Consultaties voor Persoonlijk Prenataal Advies (PPA) 
 

In het prenatale zorgpad krijgen alle zwangere vrouwen minstens twee consultaties voor persoonlijk 

prenataal advies (PPA); dit aantal moet kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van 

elke zwangere vrouw. 

De doelstellingen van de eerste PPA-consultatie zijn: 

• Het in staat stellen van toekomstige ouders om geïnformeerde keuzes te maken over hun 

prenatale zorgpad en de professional(s) die ze daarbij willen betrekken; 

• Het geven van wetenschappelijk onderbouwde informatie over de zwangerschap aan de 

toekomstige ouders; 

• Het inschatten van psychologische kwetsbaarheden en het eventueel uitbreiden van de 

entourage; 

• Het informeren van de zwangere vrouwen over de noodzaak om een 

zorgcoördinator/referentiepersoon aan te stellen; 

• Het zorgplan opstellen; 

• Het gedeelde elektronisch dossier aanmaken (of bijstellen). 

Tijdens de laatste PPA-consulatie wordt het zorgplan vóór de bevalling gefinaliseerd en wordt de 

postpartum-periode georganiseerd. 

De PPA-consultaties zijn niet bedoeld om de consultatie voor klinische opvolging te vervangen, maar 

om ze aan te vullen. Ze moeten tegemoet komen aan de behoefte aan informatie die (toekomstige) 

ouders hebben. (KCE, 2019) 
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1.1.3 Voorbereiding op geboorte en ouderschap (VGO) 
 

In het prenatale zorgpad krijgen alle zwangere vrouwen sessies ter voorbereiding op de geboorte en 

het ouderschap (VGO). Naargelang hun specifieke behoeften en steeds met de mogelijkheid hun 

partner hierbij te betrekken. Alle interventies tijdens de VGO-sessies moeten worden geregistreerd in 

het gedeelde elektronische dossier, om overbodige of tegenstrijdige interventies te vermijden. 

De VGO-sessies hebben drie doelstellingen: 

• De vrouw voorbereiden op haar arbeid en bevalling; 

• De vrouw en haar partner informeren zodat ze geïnformeerde keuzes kunnen maken over 

het verloop van de zwangerschap, de arbeid, de bevalling en het postpartum (waarbij ze 

geholpen worden om realistische verwachtingen te formuleren); 

• De positieve ervaringen van de geboorte en het postpartum maximaliseren, en de 

toekomstige ouders begeleiden bij hun overgang naar het ouderschap.  

 

(KCE, 2019) 
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1.2 Een multidisciplinaire entourage  
 

Elke zwangere vrouw zou omringd moeten zijn door een multidisciplinaire basisentourage. Deze 

basisentourage bestaat uit professionals die centraal staan in de prenatale begeleiding, nl. de 

gynaecoloog, de vroedvrouw, de huisarts, de kinesitherapeut en de medewerkers van de gewestelijke 

diensten voor begeleiding en kinderopvang (K&G, ONE en Kaleido). 

Een zorgcoördinator moet worden aangesteld om de multidisciplinaire entourage samen te stellen en 

te coördineren; in het ideale geval wordt deze gekozen uit de professionals voor de klinische opvolging. 

De keuze van die coördinator/referentiepersoon hangt af van de voorkeuren en noden van de vrouw, 

en van de beschikbaarheid van de professionals. 

De multidisciplinaire entourage moet worden aangepast aan individuele situaties. Zo moeten steeds 

de meest passende professionelen worden aangesteld (bv. maatschappelijk werkers, professionals uit 

de geestelijke gezondheidszorg, andere gespecialiseerde artsen). Deze aanpassing is de 

verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator. 

(KCE, 2019) 

 

1.3 Een zorgplan voor elke zwangere vrouw  

Voor elke zwangere vrouw zou een zorgplan moeten worden opgesteld, dat de hele periode van het 

begin van de zwangerschap tot de postnatale periode beslaat. 

De toekomstige ouders moeten worden aangemoedigd om na te denken over het verloop van de 

zwangerschap, de arbeid, bevalling en de postnatale periode. Ze moeten de mogelijkheid hebben om 

al hun vragen te kunnen stellen en informatie te krijgen over al de mogelijke opties. Hun keuzes 

moeten beantwoorden aan de principes van de gedeelde besluitvorming en worden geformaliseerd in 

een individueel zorgplan. De toekomstige ouders moeten bovendien ook worden geïnformeerd over 

het feit dat de medische omstandigheden of beperkingen van de inrichting die ze voor de bevalling 

hebben gekozen, een afwijking van het initiële zorgplan noodzaken. 

De zorgcoördinator/referentiepersoon moet nagaan of een planning werd opgesteld. Dit geldt ook 

voor de postnatale periode. 

Al deze informatie maakt integraal deel uit van het zorgplan en moet idealiter worden vermeld in een 

gedeeld (elektronisch dossier). 

(KCE, 2019) 

Bron: Benahmed N, Lefèvre M, Christiaens W, Devos C, Stordeur S. Naar een geïntegreerd prenataal 

zorgpad voor laag risico zwangerschappen – Synthese. Health Services Research (HSR). Brussel: 

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2019. KCE Reports 326As. 

D/2019/10.273/76. 
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Preconceptie
Huisarts of gynaecoloog 

of vroedvrouw
Huisarts of gynaecoloog of vroedvrouw

Trimester 1

Bevestiging 
zwangerschap

Huisarts of gynaecoloog of vroedvrouw

8 weken ** Gynaecoloog **

6 - 10 weken * Vroedvrouw *

12 - 13 weken Gynaecoloog 

Trimester 2

15 - 16 weken Huisarts of vroedvrouw

20 - 22 weken ** Gynaecoloog ** 

24 - 26 weken Vroedvrouw

Trimester 3

28 weken Huisarts

30 - 32 weken ** Gynaecoloog **

32 -37 weken * Vroedvrouw *

35 weken Gynaecoloog 

37 weken Vroedvrouw of huisarts

39 - 40 weken Gynaecoloog

2.  Opvolgschema laag-risico-zwangerschap 
 

Het opvolgschema voor een laag-risicozwangerschap kan variëren naargelang de lokale en regionale 

afspraken tussen zorgverstrekkers en de keuze van de zwangere vrouw. 

Hieronder wordt het opvolgschema weergegeven dat afgestemd werd binnen de regio Leuven-

Tienen-Diest en waarbij er naargelang de inhoud van de consultaties, steeds maximaal ingezet wordt 

op de expertise van de verschillende zorgverstrekkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Persoonlijk Prenataal Advies   

** Echografie: technische prestatie 
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3.  Geïntegreerde prenatale zorg in de praktijk 

Geïntegreerde prenatale zorg betekent dat zwangere vrouwen continuïteit ervaren in de zorgverlening 

en dit vanuit diverse invalshoeken:  

• van zwangerschap tot geboorte en de zorg voor de baby en peuter in zijn gezin 

• tussen eerste en tweede lijn 

• tussen gezondheid en geestelijke gezondheid en welzijn 

• van preventie naar diagnose en behandeling (gezondheid) of naar indicatiestelling, 

ondersteuning en hulp tot aanklampende zorg bij verontrusting (welzijn) 

De zorg wordt afgestemd op de noden van de zwangere en haar partner. 

Het is een dynamisch zorgtraject dat kan aangepast worden aan nieuwe wetenschappelijke 

ontwikkelingen.  

In dit zorgpad richten we ons enkel op de prenatale begeleiding en het sluit de keuze van de plaats 

en zorgverstrekker voor de partus niet uit.  

De zwangere mag te kennen geven de geboden zorg en/of informatie te weigeren. 

Elke zorgvertrekker handelt volgens de geldende wet op de patiëntenrechten. 

4.  Afspraken over communicatie t.a.v. de zwangere vrouw 

Ongeacht waar de zwangere zich voor het eerst aanmeldt zal dit zorgpad en de multidisciplinaire 

samenwerking worden voorgesteld als de standaard manier van werken, de ideale follow-up bij een 

laag-risico-zwangerschap.  

Indien de zwangere het toch anders wil, kan zij nog steeds kiezen voor 1 zorgverstrekker.  

5.  Het zorgpad in detail  

Onderstaande pagina’s bieden een overzicht van het zorgpad in detail. Voor iedere consultatie wordt 

dezelfde structuur aangehouden alsook wordt er meegegeven bij welke zorgverstrekker de 

consultatie kan plaatsvinden. 

 

Overzicht van de  contactmomenten:   

 

▪ Preconceptieconsult 

▪ Eerste consult bij de huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw  

▪ 8 weken bij de gynaecoloog ** 

▪ 6 – 10 weken + integratie eerste PPA consultatie, bij de vroedvrouw * 

▪  12 – 13 weken bij de gynaecoloog  

▪ 15 – 16 weken bij de huisarts of vroedvrouw  

▪ 20 – 22 weken bij de gynaecoloog ** 

▪ 24 – 26 weken bij de vroedvrouw  

▪ 28 weken bij de huisarts  
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▪ 30 – 32 weken bij de gynaecoloog ** 

▪ 32 – 37 weken bij de vroedvrouw  * 

▪ 35 weken bij de gynaecoloog  

▪ 37 weken bij de vroedvrouw of huisarts  

▪ 39 – 40 weken bij de gynaecoloog  
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Anamese

•Beleving en klachten

•Leefgewoonten

•Risicogedrag/ SOA

•Medisch risico 

•Erfelijk risico

•Doorverwijzen naar 
tweede lijn indien 
nodig

KOZ

•Bloeddruk

•Gewicht

•Lengte

•Borstonderzoek

Labo

•ABO

•RhD

•Irreguliere 
antistoffen

•Rubella IgG: 
herhalen eerste 
consult indien 
negatief 
preconceptie

•Toxoplasmose IgG + 
IgM

•CMV IgG + IgM

•Hepatitis BsAg

•HIV

•Syphilis TPHA

•Varicella IgG (indien 
nodig)

•PAP

•Advies rond 
toxoplasmose, CMV 
en Listeria 

•TSH

•

VGO

•

•Kinderwens en 
planning

•Info over follow-up 
tijdens de 
zwangerschap 

•BMI >25: counselen 
naar eetgedrag en 
gewichtsreductie.

Plan

•Vaccinatie Rubella, 
zo nodig + 1 maand 
contraceptie! 

•Kinkhoestvaccinatie 
indien nodig 
(+partner)

•Cervixuitstrijkje 
indien >3 jaar 
geleden

Foliumzuur

•R/ foliumzuur (1m 
preconceptie tot 12w 
zws) 

•Normaal risico:
0,4mg/d

•Verhoogd risico: 
4mg/d bij                      
- DM type I en II         
- Thalassemie               
- VG 
neuralebuisdefecten  
- Carbamazepine of 
valporaat                      
- BMI >35                      
- Bariatrische 
chirurgie

 

   

5.1 Preconceptieconsult (huisarts of gynaecoloog of vroedvrouw)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preconceptie  

Rookstopadvies 

Labo 

 

 

 

Prenatale counseling 
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Anamese

•Bevestiging 
zwangerschap

•Actieve medische 
risicostratificatie 

•Herevalueren 
risico-niveau

•Beleving en 
klachten

•

KOZ

•Bloeddruk

•Gewicht 

•Urine: proteïnurie 

Labo

• ABO & RhD (indien niet 
gekend)

• CMV IgG + IgM (IgG 
aviditeit) (niet terugbetaald)

• Ferritine

• Hb

• HCG

• Hct

• Hepatitis BsAg

• HIV

• Irreguliere antistoffen

• RBC

• RhD: neg; cffDNA 
analyse foetale D (niet 
terugbetaald)

• Rubella IgG 

• Syfilis TPHA

• Trombocyten

• TSH

• Toxoplasmose IgG + 
IgM

• WBC

VGO

•Multidisciplinaire 
samenwerking 
bespreken met 
het zorgpad als 
ideale follow-up

•Bespreking PPA 
bij vroedvrouw en 
GVO sessies

•Levensstijl en 
rookstop advies 
indien nodig. 

•Counseling 
prenatale 
screening

•

Foliumzuur

•R/ foliumzuur (1m 
preconceptie tot 
12w zws) 

 

5.2  Eerste consult (huisarts of gynaecoloog of vroedvrouw)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste trimester  

Labo 

 

Prenatale counseling 

Red flags 
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Anamese

• Herevalueren 
van het 
risiconiveau 
(eventuele 
doorverwijzing)

• Beleving en 
klachten

KOZ

• Bloeddruk

• Gewicht 

VGO

• Resultaten 
prenataal labo

• Prenatale 
screening

• Andere 
prenatale 
onderzoeken en 
consequenties 
(labo, echo, 
urine, GBS)

• Counseling 

Plan

• Influenza 
vaccinatie 
indien relevant

• Vaccinatie 
Covid-19

• Datingecho

Foliumzuur

• R/ foliumzuur 
(1m 
preconceptie 
tot 12w zws) 

 

5.3 Consultatie 8 weken (gynaecoloog)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste trimester  Eerste trimester  
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VGO

• Extra info over prenatale screening 
(zie ook afspraken rond counseling) 

• Kinderopvang

• Veranderingen in de zwangerschap 
(lichamelijk en emotioneel) 

• Voeding en medicatie 

• Belang van lichaamsbeweging in 
zwangerschap

• Levensstijl (roken, drugs, alcohol)

• Seksualiteit in de zwangerschap

• Bespreken van de GVO sessies 

•

PPA-consultatie (voor 14 weken)

• Bespreking mogelijkheden 
zwangerschapsopvolging

• Zorgplan opstellen 

• Psychosociale anamnese +

•
en indien nodig extra ondersteuning 
+ contactname PERINTI/PAREL                      

• gebruiken indien 
nodig

• Maak gedeeld digitaal dossier

• Indien nodig: keuze maken van een 
zorgcoördinator 

5.4 Consultatie 6-10 weken (vroedvrouw)* + integratie eerste PPA consultatie 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste trimester  

(VGV flowchart) 

Rookstop tool 

 

 

screening perinatale kwetsbaarheid 



17 
v20211028 
 

Anamese

• Herevalueren van 
het risiconiveau 
(eventuele 
doorverwijzing)

• Beleving en 
klachten

KOZ

• Bloeddruk

• Gewicht  

Labo

• NIPT + Rh factor 
bij Rh negatieve 
zwangere (niet 

terugbetaald)

• TSH- indien 
substitutie, 
nieuwe controle 
op 20 weken 

• Urinecultuur: 
asymptomatische 
bacteriurie

Echografie

• Eerste structurele 
echografie  12 
weken

5.5 Consultatie  12-13 weken (gynaecoloog)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede trimester  

Labo 

 

aanvraagdocument 
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Anamese

•Herevalueren van 
het risiconiveau 
(eventuele 
doorverwijzing)

•Beleving en 
klachten

•

KOZ

•Bloeddruk

•Gewicht

•Fundushoogte

•Doptone 

Labo

•CMV IgG + IgM 
indien IgG 
negatief bij intake 
(niet terugbetaald) 

VGO

•Evalueer of er een 
extra PPA-
consultatie nodig 
is 

•Bespreken VGO 
sessies 

•Lichamelijke en 
emotionele 
veranderingen 
zwangerschap

•Kinderopvang 
oké? 

•Voeding

•Wanneer ga ik 
naar het 
ziekenhuis? 

•Glucose Challenge 
test op 24 weken

Plan

• Influenza 
vaccinatie indien 
relevant en nog 
niet uitgevoerd in 
trimester 1

5.6 Consultatie 15-16 weken (huisarts of vroedvrouw)  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede trimester  

Red flags 

Labo 

 



19 
v20211028 
 

KOZ

• Bloeddruk

• Gewicht

• Urine: proteïnurie en 
glucosurie 

• Fundushoogte

• Doptone  

Labo

• TSH bepaling (indien substitutie)

Echografie

• Structurele 2e trimester 
echografie 

5.7 Consultatie 20-22 weken (gynaecoloog)  

 

  

Tweede trimester  

Labo 
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Anamese

• Herevalueren van het 
risiconiveau (eventuele 
doorverwijzing)

• Beleving en klachten

• Specifiek screenen 
naar maternale 
geestelijke 
gezondheidszorg (EPDS 
indien nodig)

•

KOZ

• Bloeddruk

• Gewicht

• Urine: proteïnurie + 
glucosurie 

• Fundushoogte

• Doptone 

• Kindsbewegingen 

Labo

• GCT (50gr): indien 
>130 mg/dl: OGTT 
(75gr)

• Toxoplasmose IgG en 
IgM indien IgG negatief

VGO

• Borstvoeding 

• Aanvraag groeipakket

• Verlof (bevalling, 
borstvoeding, 
ouderschap) 

• Kraamhulp

• Wanneer naar 
ziekenhuis? 

• Signalen vroegtijdige 
ontsluiting

• Verminderde 
kindsbeweging

• VGO sessies

• PPA consultatie indien 
nodig 

• Geboorteplan, verloop 
gang van zaken

• Angsten en 
bezorgdheden

• Opstellen postnataal 
zorgpad

Plan

• Intermediaire PPA 
consultatie indien 
nodig

• Kinesist 

• Aanmelden 
startgesprek 
Kind&Gezin 

• Erkenning van het kind 
indien niet gehuwd 

• Rubella vaccinatie 
plannen in postpartum 
indien Rubella 
preconceptioneel 
negatief (huisarts)

 

5.8 Consultatie 24-26 weken (vroedvrouw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labo 

 

Red flags 

Tweede trimester  



21 
v20211028 
 

Anamese

• Herevalueren 
van het 
risiconiveau 
(eventuele 
doorverwijzing)

• Beleving en 
klachten

•

KOZ

• Bloeddruk

• Gewicht

• Urine: 
proteïnurie + 
glucosurie

• Fundushoogte

• Ligging baby

• Harttonen

• Kindsbeweging 

Labo

• OGTT (zo nodig)

•

VGO

• Info 
kinkhoestvaccin

• Tetanus, 
difterie, 
pertussis

• Eenmalig 
cocoonvaccin 
voor partner 
(indien nodig)

 

5.9 Consultatie 28 weken (huisarts)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Derde  trimester  

Labo 

 

Red flags 

Irreguliere 

antistoffen indien 

NIPT Rh-D 

positief 
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KOZ

• Bloeddruk

• Gewicht

• Urine: proteïnurie en glucosurie 

• Fundushoogte

• Doptone  

• Ligging 

• Indaling 

• Contracties

• Oedemen

• Kindbewegingen

Echografie

• Echo 3 + raadpleging samen met echo of 
aparte sessie in de eerste of de tweedelijn 
door KOZ

 

5.10 Consultatie 30-32 weken (gynaecoloog)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde  trimester  
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VGO

• VGO sessies bespreken 

• Wanneer begint de arbeid en wat doe ik dan? 
Wanneer ga ik naar het ziekenhuis? 

• Verwachtingen en voorbereidingen op bevalling 

• Keuzemogelijkheden geboorteplan

• Voorbereiding postpartum

• Infomoment borstvoeding 

• Emoties in de eerste week postpartum

• Follow-up thuis na de geboorte

• Vroedvrouw bij thuiskomst

• 7e dagsonderzoek van de pasgeborene

• Huisbezoek door trajectbegeleider Kind en 
Gezin

• Bevallings- en borstvoedingsverlof

• Startbedrag aanvragen 

• Kraamhulp

PPA-consultatie (tussen 32w en 35w)

• Verwachtingen en voorkeuren van de zwangere 
vrouw met betrekking tot arbeid en bevalling 
vastleggen in het gedeeld digitaal dossier. Bij 
bevalling in het ziekenhuis worden deze vooraf 
besproken met het verloskundig team van de 
kraamkliniek

• Zorgplan afronden

 

5.11 Consultatie 32-37 weken (vroedvrouw)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde  trimester  Derde  trimester  
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Anamese

• Herevalueren van het 
risiconiveau (eventuele 
doorverwijzing)

• Beleving en klachten

KOZ

• Bloeddruk

• Gewicht

• Urine: proteïnurie + 
glucosurie

• Fundushoogte

• Ligging baby

• Harttonen

• Kindsbeweging

• Oedemen 

Labo

• GBS wisser (tussen 35 en 
37w)

5.12 Consultatie 35 weken (gynaecoloog)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labo 

 

Derde  trimester  
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Anamese

• Herevalueren van het 
risiconiveau (eventuele 
doorverwijzing)

• Beleving en klachten

•

KOZ

• Bloeddruk

• Gewicht

• Urine: proteïnurie + 
glucosurie

• Fundushoogte

• Ligging baby

• Harttonen

• Kindsbeweging 

VGO

• Bespreken resultaten 
GBS screening + kopie 
resultaten in 
zwangerschapsboekje

• Informatie en vragen 
rond bevalling en 
borstvoeding 

• Indien gewenst: 
bespreken van 
anticonceptie na de 
bevalling (heropnemen 
in postpartum)

• Verzeker FU 39 weken

5.13 Consultatie 37 weken (vroedvrouw of huisarts)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde  trimester  

Red flags 
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Anamese

• Herevalueren van het risiconiveau 
(eventuele doorverwijzing)

• Beleving en klachten

KOZ

• Bloeddruk

• Gewicht

• Urine: proteïnurie + glucosurie

• Fundushoogte

• Ligging baby

• Indaling

• Harttonen

• Kindsbeweging

• Oedemen 

5.14 Consultatie 39-40 weken (gynaecoloog)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde  trimester  
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6.  Verwijsmomenten van eerste- naar tweede lijn 
Een duidelijke eensgezindheid tussen professionals is van essentieel belang in situaties waarin een 

toekomstige moeder moet worden doorverwezen naar specialistische zorg. Dit geldt voor heel de 

periode van de zwangerschap alsook in het postpartum. Een lijst met alarmsignalen moet ervoor 

zorgen dat zwangere met risicofactoren tijdig opgespoord worden.  

Continuïteit van de begeleiding, nabijheid en toegankelijkheid van de zorg moeten steeds goed 

bewaard worden bij doorverwijzing. Het verlenen en de overdracht van informatie zijn cruciaal voor 

de veiligheid en de kwaliteit van het zorgtraject doorheen de verschillende zorgniveaus.  

Bij risicozwangerschappen kan – afhankelijk van het risico – de opvolging van de zwangere eventueel 

gebeuren door een samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Dit onder verhoogde 

waakzaamheid en mits regelmatig overleg. Echter is het zo dat een aantal problemen een directe 

doorverwijzing verwijzen, andere problemen kunnen na correctie terug naar het gedeeld zorgpad 

verwezen worden.  

In bijlage kan er een overzichtstabel teruggevonden worden met de zogenaamde red flags. Dit dient 

als een gestructureerd overzicht dat door de zorgprofessionals binnen deze samenwerking gebruikt 

zal worden. 

7.  Screening kwetsbaarheid 

Naast de standaard medische anamnese wordt er ook routinematig – bij iedere zwangere – gescreend 

naar factoren die kwetsbaarheid in kaart kunnen brengen. Een tool gebaseerd op reeds bestaande 

screeningsinstrumenten  werd  uitgewerkt om een overzicht te krijgen van de vraagstelling die als 

leidraad kan dienen tijdens de consultatiemomenten.  

Er wordt een bevraging gedaan naar 11 verschillende factoren:  

• Ervaring bij vorige zwangerschap(pen) 

• Financiële status  

• Kinderwens  

• Veerkracht  

• (Partner)geweld (enkel indien de zwangere alleen geïnterviewd kan worden 

• Toegang tot de gezondheidszorg 

• Levensstijl  

• Gebruik van verslavende middelen  

• Sociaal netwerk 

• Kindertijd/kinderen  

• Eventuele extra aandachtspunten 
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Doorheen de volledige begeleiding wordt de aandacht gevestigd op het tijdig opmerken van 

bovenstaande factoren. De afname van de screeningstool vindt op volgende momenten plaats:  

• 1e prenataal consult  

• 1e Prenataal Persoonlijk Advies consultatie bij de vroedvrouw (PPA-consultatie) 

• Tijdens de opvolgconsultaties  

• Bij de perinatale coach indien hier naar doorverwezen werd  

Indien het nodig zou blijken, kunnen er steeds bijkomende vragen gesteld worden. Een goede 

samenwerking met de Perinatale coaches van o.a. PERINTI en PAREL (of met andere organisaties) zijn 

van belang om tijdig te kunnen doorverwijzen.  

Zij kunnen op basis van de sociale kaart de gepast zorgactor betrekken. Ook de lokale teams van Kind 

en Gezin kunnen reeds in de zwangerschap ondersteuning opstarten bij kwetsbare gezinnen. 

Bij kwetsbare gezinnen, en zeker wanneer in de zwangerschap al ingeschat wordt dat het kind na de 

geboorte sterk in zijn ontwikkeling wordt bedreigd of niet veilig is in het gezin en er dus extra 

ondersteuning en/of aanklampende zorg nodig zal zijn, is het aangewezen vroegtijdig contact op te 

nemen met het lokaal team van Kind en Gezin. Er kan dan samen met alle hulpverleners gekeken 

worden welk traject er kan gegaan worden met het aanstaande gezin en kan elkaars expertises daarin 

versterkt worden. 

De screening van kwetsbaarheid gebeurt aan de hand van de screening in bijlage.  
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8.  Bijlages 

8.1 Screening perinatale kwetsbaarheid  

ERVARING VORIGE ZWANGERSCHAPPEN  

Vraag Door wie/wanneer?  Actie 

Hoeveel kinderen heb je? HA/vrvr (1e en/of 2e 

contact 

 

De hoeveelste zwangerschap is dit?  HA/vrvr (1e en/of 2e 

contact 

 

Heb je problemen gehad tijdens de vorige 

zwangerschappen? 

HA/vrvr (1e en/of 2e 

contact 

 

Had je ooit een spontaan miskraam? HA/vrvr (1e en/of 2e 

contact 

 

Heb je ooit een zwangerschap onderbroken?  HA/vrvr (1e en/of 2e 

contact 

 

Is er ooit een kindje dood geboren of overleden?  HA/vrvr (1e en/of 2e 

contact 

 

 

FINANCIELE STATUS 

Vraag Door wie/wanneer?  Actie 

Heb je moeite om rond te komen? HA/vrvr/Gyn: 1e 

consult 

Ja: bijvragen stellen 

en zo nodig 

doorverwijzen naar 

perinatale coach 

Vanwaar hebben jullie een inkomen? 

Ben jij, of je partner (voltijds) aan het werk?  

Hebben jullie werk?                                                                                     

Perinatale coach  

Ben je tevreden over je woonsituatie nu er een kindje 

bijkomt?  

Perinatale coach  

Heb je ooit in het verleden (medische) behandelingen 

uitgesteld (omwille van financiële redenen)?  

Perinatale coach  

 

KINDERWENS 

Vraag Door wie/wanneer?  Actie 

Is deze zwangerschap gewenst? HA/vrvr/Gyn: 1e consult 

 

 

Was deze zwangerschap 

gepland? 

HA/vrv/Gyn: 1e consult 
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VEERKRACHT 

Vraag Door wie/wanneer?  Actie 

Heb je doorheen de jaren ooit psychische problemen 

gehad (zoals een burnout, depressieve episode, een 

angststoornis of een ander psychisch probleem)?  

HA/vrvr, 1e consult Indien ja: vraag door 

met volgende vraag 

Heb je jezelf in de voorbije maand neerslachtig, 

depressief of wanhopig gevoeld?  

Heb je gedurende de laatste tijd minder plezier of 

interesse in wat je doet?  

HA/vrvr, 1e consult ½ ja: EDS. (indien 

langer dan een 

maand)  

Ben je ooit in behandeling geweest voor 

emotionele/psychische problemen? 

Mogelijke bijvragen: 

- Voor welk probleem? 
- Kreeg je hiervoor medicatie? Welke? 
- Heb je jezelf ooit pijn gedaan of aan 

zelfverminking gedaan? 
- Heb je ooit een zelfmoordpoging 

ondernomen? 

Opvolgconsult  
 

Zijn er mensen in je familie (grootouders, ouders, 

broers en zussen) met psychiatrische stoornis of 

voorgeschiedenis? Welke problematiek?(2) 

Opvolgconsult  

 

(PARTNER)GEWELD 

Vraag Door wie/wanneer?  Actie 

We weten dat een zwangerschap druk en stress met 

zich meebrengt. Hoe loopt dit voor jou/je partner/je 

omgeving? 

Naargelang het antwoord doorvragen, mogelijke 

bijvragen: 

• Hoe vaak zijn er discussies? 

• Komt er soms ruzie van? 

• Hoe verlopen die dan? 

• Wordt er al eens geroepen, vernederd of 
geslagen in je omgeving?  

• Hoe loopt het bij jullie als jullie ruzie maken? In 
sommige gezinnen wordt er al eens geroepen of 
geslagen als ze ruzie maken. Zijn de kinderen 
daar soms bij?  

• Hoe gaan ze daar mee om. 
(belangrijk om hier tijd voor te kunnen maken) 

 

HA/vrvr/Gyn: 1e 

consult 

Ja, gesprek aangaan, 

eventueel CAW, 

informatie geven 

over welke 

instanties er 

bestaan 

Ev. Extra vragen bij partnergeweld:  

• Ben je soms bang thuis/om naar huis te gaan? 

• Zo ja, wanneer, in welke omstandigheden? 

Indien eerder ja 
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• Maak je je zorgen rond de veiligheid van je 
kinderen? 

Op een schaal van 0 tot 10: in welke mate heb je 

momenteel last van deze ervaringen?  

 

Heb je ooit te maken gehad met negatieve seksuele 

ervaringen? 

OF:  

Heb je op seksueel gebied ooit iets moeten doen dat je 

niet leuk vond of dat tegen jouw zin was. 

• Wil je daar iets over vertellen? 

• Heb je daar in het verleden al eens hulp bij 
gekregen? 

• Zou je daar met iemand over willen praten? 
(Uitleggen waarom we dat vragen: bvb: ’We merken 

vaak dat dit tijdens de bevalling kan meespelen en dan 

kunnen we daar tijdens de bevalling rekening mee 

houden’.) 

 

 

 

 

 

 

 

Zo ja, wanneer? 

Huisarts-vrvr-

gynaecoloog 

• Eventueel bij 
een volgend 
contact terug 
opnemen. 

• Aanraden dit 
met 
gynaecoloog te 
bespreken. 
Indien dit 
moeilijk is, mits 
toestemming 
contact 
opnemen met 
de 
gynaecoloog 
zodat daar 
rekening mee 
kan gehouden 
worden.  

• Eventueel 
doorverwijzen 
met 
psycholoog. 

Ben je ooit besneden geweest? (zeker bij vrouwen uit 

de gekende risicozones ) kaart GAMS) 

• Weet je wat er weggehaald werd  

• Hoe ervaar je je seksualiteit? 
• Doet het pijn om seks te hebben? 

Eerste PPA-

consultatie bij de 

vroedvrouw  

Aanraden om met 

gynaecoloog te 

bespreken, ook naar 

de bevalling toe. 

 

TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG 

Vraag Door wie/wanneer?  Actie 

 In welk land ben je geboren? Perinatale coach  

Zijn al je papieren in orde? Perinatale coach Mutualiteit/Fedasil/

Mediprima/OCMW 
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LEVENSSTIJL  

Vraag Door wie/wanneer?  Actie 

Welk is je beroep? Via 

zwangerschapsboekje 

eerste contact?  

Risicoberoep: 

Doorverwijzing 

arbeidsgeneesheer 

Is het voor jou makkelijk om gevarieerd en regelmatig 

te eten? Lukt je dat?  

OF: Ontbijt je ’s morgens?  

(en op die manier verder vragen ikv gezonde voeding) 

Vrvr tijdens GVO Vroedvrouw, GVO, 

diëtist? 

Beweeg je regelmatig? Hoe lang? (en zo nodig verder 

vragen) 

Vrvr tijdens GVO Bewegen op 

voorschrift (BOV)? 

Heb je regelmatig stress? Hoe ga je daar mee om? Vrvr tijdens GVO  AH technieken 

(kiné 

doorverwijzen,..?) 

 

GEBRUIK VERSLAVENDE MIDDELEN  

Vraag Door wie/wanneer?  Actie 

Drink je alcohol?  

• Zo ja, hoe vaak drink je alcohol? 

• Hoeveel drink je gemiddeld? 

• Ev. Heb je wel eens het gevoel gehad te moeten 
minderen met drinken? 

• Krijg je hier soms opmerkingen over? 

HA/vrvr/Gyn: 1e 

consult 

Indien eerste vraag 

ja: volgende vragen 

in 

opvolgconsult/GVO? 

Actie?  

Rook je? 

• Zo ja, hoeveel sigaretten per dag/(week)?  

• Wil je hier iets aan doen? 

• Voor welke hulp wil je gaan? 
 

HA/vrvr/Gyn: 1e 

consult 

Actie: methodiek 

Rookvrije start 

(wordt nog 

toegevoegd aan het 

zorgtraject) - 

tabakoloog? 

Gebruik je (recreatief) drugs?  

Zo ja, welke en hoe vaak?  

Cannabis (bvb. Marihuana/hash/wiet), solventen, 

cocaïne, stimulantia (bv. Speed, XTC, MDMA), 

hallucinogenen (bv LSD), of narcotica (bv. Heroïne)  

Andere: …. 

HA/vrvr/Gyn: 1e 

consult 

Actie: MSOC, 

PONDO 

Heb je in het verleden verslavende middelen gebruikt?  

 

HA/vrvr/Gyn: 1e 

consult 
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SOCIAAL NETWERK 

Vraag Door wie/wanneer?  Actie 

Kan je rekenen op praktische hulp bij de zorg voor de 

baby, je huishouden en ev. andere kinderen?  

• Van wie? 

Vroedvrouw tijdens 

PPA 

Kraamzorg 

• Bij ontbreken van hulp: als het nodig zou zijn, op 

wie zou je dan een beroep kunnen doen?  

Vroedvrouw tijdens 

PPA 

 

Op hoeveel mensen uit je hechte omgeving kan je 

rekenen als je problemen hebt? 

Vroedvrouw tijdens 

PPA 

 

Kan je met iemand in je omgeving praten over je 

gevoelens en zorgen? 

Vroedvrouw tijdens 

PPA 

 

Hoe is de relatie met je moeder? 

Kan je terecht bij je moeder als je vragen hebt rond je 

zwangerschap? 

Vroedvrouw tijdens 

PPA 

 

Hoe makkelijk kan je praktische hulp krijgen van je 

naasten/buren wanneer je dit zou nodig hebben? 

Vroedvrouw tijdens 

PPA 

 

Heeft u een partner?  

o Kan je rekenen op steun van je partner? 

Vroedvrouw tijdens 

PPA 

 

 

KINDERTIJD/KINDEREN 

Vraag Door wie/wanneer?  Actie 

Hoe is de relatie met je andere kinderen? 

Mogelijke bijvraag: 

• Ben je ooit geconfronteerd geweest met 
kinderverwaarlozing en/of misbruik? 

Vroedvrouw tijdens 

eerste PPA 

 

 

EXTRA AANDACHTSPUNTEN 
Probleem Door wie opgemerkt?  Actie 

Geen huisarts Gyn/Vrvr Lijst huisartsen 

Geen mutualiteit 

 

HA/vrvr/Gyn Verw perinatale 

coach 

Bij taalbarrière: vraag: hulp nodig bij administratie, 

zoals bvb zoeken van een kribbe, aanvragen 

kraamgeld? 

HA/vrvr/Gyn Verw perinatale 

coach 

Tienerzwangerschap, zwangere vrouw of partner met 

een verstandelijke beperking 

HA/vrvr/Gyn Verw perinatale 

coach 
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8.2 Doorverwijzen naar de tweede lijn: ‘Red flags’ 

8.2.1 Intake  

Intake 6-8 w of bij 

latere leeftijd 

Verhoogde 

waakzaamheid 

Directe doorverwijzing Overleg 

BMI <18 - >35 kg/m2  +   

Gynaecologische 

risico’s 

 + + 

Hb <8,5g/dl (blank) +   

Hb <8,5g/dl (Hb-pathie)  + + 

Irreguliere antistoffen   + + 

Late booking +   

Leeftijd <16 - >40j +   

Medische risico’s  + + 

Obstetrische risico’s  + + 

Socio-economische 

omstandigheden  

+   

 

Risicofactoren die mogelijk bijkomende zorg of maatregelen vergen 

Algemene risicofactoren 

Leeftijd, gewicht, suboptimale socio-economische omstandigheden, risicogedrag (roken, alcohol en 

druggebruik), geneesmiddelengebruik, SOA’s, werk gerelateerde risico’s, persoonlijke, familiale en 

genetische risicofactoren. 

 

Een BMI vanaf 35 wordt als een risicofactor beschouwd. Vroeggeboorte, diabetes, pre-eclampsie, het 

evalueren van de gewichtsevolutie van de zwangere vrouw is aan te bevelen tijdens elke raadpleging: 

gewichtstoename in het derde trimester dient geobserveerd. 

 

Anamnese en klinisch onderzoek 

Medische risicofactoren  

Hart- en vaatziekten, hypertensie, trombose, longembolie, nierziekten, metabole aandoeningen, 

stollingsstoornissen, neurologische aandoeningen, longziekten, hematologische aandoeningen, auto-

immuunziekten, maligniteiten, ernstige infecties, psychiatrische aandoeningen en elke andere vooraf 

bestaande pathologie die van belang kan zijn tijdens de zwangerschap (congenitale hartafwijkingen, 

nierpathologie, transplant). 

 

Gynaecologische risicofactoren  

Baarmoederpathologie (anatomische afwijkingen, chirurgische ingrepen, afwijkende cytologie), 

bekkenafwijkingen, bekkenbodemafwijkingen of voorafgaande chirurgie, aanwezigheid van IUD, 

voorgeschiedenis van besnijdenis. 
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Obstetrische risicofactoren  

Belaste obstetrische voorgeschiedenis, Rhesus-iso-immunisatie en bloedgroepantagonisme, herhaald 

miskraam, cervixinsufficiëntie of cerclage, pre-eclampsie (HELLP), prenatale bloedingen, 

vroeggeboorte, groeiafwijkingen, keizersnede, grande multipariteit, ernstige perinatale morbiditeit en 

sterfte, moeilijke bevalling (D4 met sfincter herstel), placenta adhesie pathologie, 

postpartumpsychose of -depressie. 

 

Risicofactoren ontwikkeld tijdens huidige zwangerschap 

Algemene risicofactoren  

Late prenatale zorg, psychiatrische stoornissen en afstand van het kind 

 

Medische risicofactoren  

Hyperemesis gravidarum, zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie, stollingsstoornis, 

trombo- embolie, maligniteiten en infectieuze aandoeningen. 

 

Obstetrische risicofactoren  

Amniocentesis en vlokkentest, meerlingzwangerschap, mors in utero, dreigende vroeggeboorte, 

cervixinsufficiëntie, bloedingen, abruptio placentae, vruchtwaterverlies, negatieve of positieve 

discongruentie, symfysiolyse, obstetrisch relevante uterus myomatosus, Rhesus allo immunisatie en 

bloedgroepantagonisme, abnormale cervixcytologie (HSIL), serotiniteit. 
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8.2.2 Tijdens het verdere verloop van de zwangerschap  

Bij latere raadpleging  Verhoogde 

waakzaamheid 

Directe doorverwijzing Overleg 

BD >110mmHG en of 
>160mmHG 

 Gynaecoloog  

BD >90mmHG en of 
>130mmHG 

 Huisarts/gynaecoloog + 

Hoge bloeddruk + 
proteïnurie  

 Gynaecoloog + 

Klinische tekens van 
pre eclampsie  

 Gynaecoloog  

Discordantie groei  Gynaecoloog + 

Foetale 
ritmestoornissen: 
bradyaritmie evaluatie 
bij lange episode van 
<100 slagen/min en 
tachyaritmie bij langere 
episode > 160/min 
telkens voor 
echografische 
exploratie en 
bijkomend nazicht 
indien geen 
geleidingsstoornis 

+ Gynaecoloog + 

Gestoorde NIPT  Gynaecoloog/ 

geneticus  

+ 

Jeuk – huidletsels   Huisarts  

Koorts   Huisarts  

Urinaire klachten + 
koorts 

 Gynaecoloog + 

Bloedverlies vroeg in 
het 1e trimester + 
abdominale pijn 

 Gynaecoloog  

Bloedverlies vroeg in 
het 1e trimester met 
intra-uteriene zws 

+   

Bloedverlies vroeg in 
het 1e trimester zonder 
echo 

+ Gynaecoloog + 

Ruim vaginaal 
bloedverlies > 1e 
trimester  

 Gynaecoloog  

Ruim vaginaal 
bloedverlies > 1e 
trimester + pijn 

 Gynaecoloog  

Trauma of val   Gynaecoloog + 

Verminderde kind 
bewegingen  

 Gynaecoloog/ 

vroedvrouw 
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8.3 Geïntegreerd prenataal zorgpad: LABO-schematisch overzicht 

PRECONCEPTIE Eerste consult  12-13w 15-16 w 20-22w  24-26w 28w 35w 

ABO en RhD 

 

Irreguliere 

antistoffen 

 

Rubella IgG 

 

Toxoplasma  

IgG + IgM 

 

CMV IgG  + IgM 

 

Hep BsAg 

 

HIV 

 

Syphilis TPHA 

 

Varicella IgG 

(indien nodig) 

 

PAP  

 

TSH  

ABO en RhD (indien niet 

gekend) 

 

Irreguliere antistoffen 

 

Hb  , Hct , RBC, 

Trombocyten, WBC 

 

Hep BsAg 

 

Ferritine 

 

HCG  

 

TSH 

 

HIV 

 

Toxoplasma IgG + IgM 

 

CMV IgG IgM (IgG 

aviditeit) (niet terugbetaald) 

 

Syphilis TPHA 

 

Rubella IgG indien 

negatief preconceptie 

NIPT +  RhD 

neg; cffDNA 

analyse foetale 

D (niet 

terugbetaald) 

 

TSH 

 

Urinecultuur 

 

CMV IgG en IgM 

(indien IgG 

negatief bij 

intake) (niet 

terugbetaald) 

TSH 

bepaling 
(indien 

substitutie) 

 

GCT (50gr): indien 

>130 mg/dl: OGT 

(75gr) 

 

Toxoplasmose IgG en 

IgM indien IgG 

negatief (niet 

terugbetaald) 

 

OGTT 

 

Irreguliere 

antistoffen 

indien NIPT Rh-

D positief 

GBS wisser 

(tussen 35 en 

37w) 
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8.4 Prenatale screening – counseling  

8.4.1 CMV 
Het Cytomegalovirus is een wijdverspreid virus dat wordt overgedragen via lichaamsvocht (speeksel, 

urine, bloed of seksueel contact). De infectie verloopt meestal asymptomatisch al kunnen er soms 

symptomen zoals koorts, rillingen, spierpijn en een algemeen gevoel van onwel zijn optreden. Na een 

primaire infectie blijft het virus latent aanwezig in het lichaam van de ‘gast’. Ondanks de immuniteit 

kan een secundaire infectie plaatsvinden door reactivatie van het latente endogene virus of door het 

oplopen van een CMV infectie, behorende tot een andere groep.  

In West Europa hebben zo een 50% van de zwangere vrouwen, antilichamen voor het virus. De kans 

dat een zwangere zonder antistoffen, een CMV infectie oploopt gedurende de zwangerschap, is 

minder dan 1%. Wat betreft de overdracht naar de foetus, is het sterk afhankelijk van het tijdstip 

waarop de infectie opgelopen werd.  3 maanden voor conceptie bedraagt de overdracht 8%, 15% in 

de periconceptie periode, 30% in het eerste trimester en respectievelijk 50% tot 70% in het tweede en 

derde trimester. Hierbij is belangrijk om te weten dat enkel een infectie in de periconceptie en het 

eerste trimester aanleiding geeft tot een hoog risico voor de foetus. Een seroconversie in het tweede 

of derde trimester worden als weinig relevant beschouwd.  

Preventieve hygiënische maatregelen verminderen significant de kans op maternale infectie, maar zijn 

moeilijk afdwingbaar.  

Het bepalen van de CMV serologie vroeg in de zwangerschap laat toe bij de niet-immune zwangere en 

haar partner deze hygiënemaatregelen te onderschrijven. Een herhaling van de serologie rond 16 

weken laat toe om het verhoogd risico op foetale aantasting bij een late eerste trimester primo-infectie 

en transmissie te kunnen inschatten.  

De diagnose van een foetale infectie kan ten vroegste 6 à 8 weken na de vastgestelde seroconversie in 

het maternale serum – door middel van een amniocentese en het opsporen van het CMV DNA via PCR 

– vastgesteld worden. De afwezigheid van CMV DNA in het amniovocht is een zeer geruststellend 

resultaat. Het geeft aan dat de foetus niet besmet is en dat de kans op ernstige gevolgen van een 

aangeboren CMV infectie uitgesloten is. De aanwezigheid van het viraal DNA in het vruchtwater 

daarentegen, bevestigd de foetale infectie en verhoogt het risico op CMV gerelateerde gevolgen. 

Ernstige gevolgen kunnen echografisch en met een foetale MRI opgespoord worden.  

Voorlopig is er geen gestandaardiseerde behandeling om een verticale transmissie te voorkomen 

(hoewel antivirale middelen en IVIG in gecontroleerde protocollen nuttig blijken) of de foetale 

symptomen te verbeteren (antivirale middelen mogelijks in de toekomst). Na de geboorte wordt het 

gehoor standaard getest. Een behandeling van de geïnfecteerde symptomatische pasgeborene met 

antivirale medicatie is voorhanden.  
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8.4.2 Hepatitis B sAg 
Perinatale overdracht van het hepatitis B virus is de op één na belangrijkste oorzaak van chronische 

hepatitis. Ongeveer 10 – 20% van het HBsAG positieve zwangere dragen het virus over op de neonaat 

indien deze niet behandeld wordt. Het risico op overdracht is het grootst in het derde trimester (80-

90%).  

De neonatale behandeling via passieve en actieve immunisatie reduceert de frequentie van de 

perinatale transmissie voor 85-95%. Echter helpt deze aanpak niet wanneer de infectie reeds in utero 

werd opgelopen. Vaccinatie voor de zwangerschap wordt om deze reden sterk aanbevolen.  

8.4.3 HIV 
HIV wordt overgedragen door seksueel contact met een besmette persoon of door het delen van 

naalden bij druggebruikers. Een zwangere geïnfecteerde vrouw kan het virus overdragen op haar 

ongeboren kind tijdens de arbeid en de bevalling alsook tijdens de borstvoeding. Een primaire infectie 

kan vermeden worden door het gebruik van een condoom tijdens het vrijen met een potentieel 

risicovolle partner en het elimineren van intraveneus druggebruik.  

Testen voor HIV kan via een bloedname. Indien de zwangere positief test, is het belangrijk een 

antivirale behandeling te starten om de hoeveelheid viruspartikels te reduceren om op deze manier 

de kans op een infectieoverdracht naar de baby sterk te reduceren.  

Opvolging in een gespecialiseerd centrum is aangewezen.  

8.4.4 Irreguliere antistoffen  
Bij iedere actieve zwangerschapswens (of vroeg in de zwangerschap) wordt er een bepaling van de 

maternale bloedgroep (indien deze onbekend is) en van de irreguliere antistoffen aangeraden. 

Irreguliere antistoffen kunnen gericht zijn tegen RBC A en B antigenen, ook wel de Rhesus antigenen 

genoemd (de meest frequente: D, c, K, E, MNS, Duffy).  

De concentratie of titer van de antistoffen bepaalt de verdere opvolging tijdens de zwangerschap. Een 

IC titer van < 1/32 geeft zelden aanleiding tot anemie. Een foetomaternale bloeduitwisseling bij een 

gesensitiveerde zwangere kan evenwel relatief snel een boost van maternale antilichamen genereren 

met een foetale anemie tot gevolg.  

Bij de Rh-D negatieve zwangere kan er in het eerste trimester het foetale Rh-D antigen opgespoord 

worden via de NIPT. Is de foetus Rh-D negatief, hoeft er geen verdere opvolging gepland te worden. 

Daarentegen wanneer dat de Rh-D positief is, zal er bij een negatieve IC een nieuwe bepaling gebeuren 

rond 28-30 weken. Bij een IC titer van  1/32 bepaalt de echografische opvolging van de piek-

systolische snelheid van de mid cerebrale arterie bij de foetus het risico op foetale anemie en de 

noodzaak tot intra-uteriene transfusie.  

Voor c, C en E antigenen is ook een foetale bepaling via cffDNA mogelijk.  

Actueel worden deze testen gecentraliseerd in het Hôpital Citadel Liège (Dr. Minon). Een positieve 

indirecte Coombs reactie is een indicatie tot verwijzing naar een tertiair centrum voor specialistisch 

advies.  
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8.4.5 De NIPT 
Tot voor kort werd het opsporen van chromosomale afwijkingen zoals het syndroom van Down via een 

combinatie van echografische merkers en een bloednamen in het eerste trimester uitgevoerd. 

Vandaag kiest men voor een nieuwe aanpak via de NIPT.  

De NIPT is een niet-invasieve test waarbij DNA van de placenta dat in het bloed van de moeder terecht 

komt, onderzocht wordt. Op deze manier wordt er gescreend voor de meest voorkomende 

chromosomale afwijkingen (chromosoom 21,18 en 13). De NIPT spoort 99% van de foetale 

aneuploïdies voor chromosoom 21, 94% voor chromosoom 18 en 80% voor chromosoom 13 op. Om 

de screening op een correcte manier uit te voeren is er voorafgaand een echografisch onderzoek nodig 

om de correcte zwangerschapsduur ( 12weken) in te schatten en aandoeningen die de NIPT niet 

opspoort uit te sluiten.  

 

In minder dan 1% van de gevallen wordt een vals positief resultaat bekomen. In dat geval geeft de test 

aan dat de baby een trisomie 21 heeft, terwijl dit niet het geval is. Een afwijkende NIPT wordt daarom 

altijd gevolgd voor een invasieve test (bij voorkeur een vruchtwaterpunctie). De duur van de analyse 

bedraagt ongeveer 5 dagen. Bij <10% van de NIPT is er onvoldoende foetaal DNA, en kan er dus geen 

resultaat waargenomen worden. Ook bij zwangere met overgewicht of specifieke medische condities 

bestaat er een mogelijkheid op het mislukken van de test.  

 

Er zijn twee verschillende uitvoeringsvormen van de NIPT. De eerste is een beperkte uitvoering, 

waarbij er gefocust wordt op de chromosomen 21, 18, 13 en het geslacht. Er is dus geen informatie 



41 
v20211028 
 

over de meer zeldzame genetische aandoeningen. Er is een sterke betrouwbaarheid van de test voor 

het opsporen van opgesomde chromosomale afwijkingen.  

De tweede test of de genoom wijde NIPT gaat naast de chromosomen 21, 18, 13 en de 

geslachtschromosomen ook de andere chromosomen nakijken. Dit is de reden dat deze NIPT in 

zeldzame gevallen ook andere chromosomale afwijkingen kan nakijken. Een nadeel dat hierbij 

vermeld moet worden is dat er soms veranderingen terug te vinden zijn waarbij er niet steeds 

duidelijk geweten is wat dit betekent voor de gezondheid van de moeder en de baby, zowel op korte 

termijn als naar het verleden toe. Dit creëert veel vragen en bezorgdheden waarbij een duidelijk 

antwoord formuleren niet altijd mogelijk is. De geneticus zal in dit geval de moeder (en haar partner) 

hier verder over inlichten. Bij het opsporen van abnormale bevindingen zal een vruchtwaterpunctie 

ter bevestiging van het resultaat de volgende stap zijn. 

8.4.6 Rubella 
Dankzij een geslaagde vaccinatiecampagne is deze virale infectie bijna volledig verdwenen. Echter blijft 

het belangrijk om een preconceptie screening uit te voeren. Bij een te zwakke of onbestaande 

immuniteit kan de patiënt gratis gevaccineerd worden bij de huisarts (preconceptie of postpartum). 

Contraceptie gedurende minstens 1 maand na vaccinatie wordt sterk aangeraden. Indien de patiënte 

accidenteel gevaccineerd wordt tijdens de vroege zwangerschap is dit geen indicatie tot 

zwangerschapsafbreking.  

8.4.7 Screening naar pre-eclampsie in een laagrisico populatie  
Ongeveer 3-4% van de zwangere populatie ontwikkelt PE, 0,5-0,8% voor 34 weken zwangerschap. De 

laatste groep is de belangrijkste groep als er gesproken wordt over perinatale risico’s: iatrogene 

vroeggeboorte, intra uterine groeirestrictie, perinatale mortaliteit en morbiditeit en ernstige 

maternale morbiditeit. Het screenen naar pre-eclampsie steunt op het evalueren van de maternale 

risicofactoren enerzijds en het meten van de bloeddruk anderzijds. De gevoeligheid van deze 

parameter voor detectie van pre-eclampsie voor 37 weken (10% positieve screeningresultaten) is 49%. 

Bij de groep voor 34 weken ligt dit percentage op 65%. Dit wil zeggen dat 35% van de meest ernstige 

vormen niet wordt opgepikt.  

Hypertensieve aandoeningen en meer in het bijzonder pre-eclampsie kenmerken zich door een 

verminderde compliantie van de maternale uteriene bloedvaten. Deze weerstandsverhoging ligt aan 

de basis van de meer beperkte uterus en placentaire bloeddoorstroming.  

Zowel in het eerste als in het tweede trimester van de zwangerschap is het gebrek aan 

weerstandsverlaging in de uteriene bloedvaten meetbaar via het doppleronderzoek. Dit echografisch 

onderzoek verhoogt – in ervaren handen – de detectiegraad van pre-eclampsie tot 74% en 88% 

respectievelijk voor 37 en voor 34 weken. Ook in het maternale bloed zijn er parameters geassocieerd 

met pre-eclampsie, o.a. PIGF (de placentaire groeifactor). Toevoegen van deze parameter aan de 

screening verhoogt de gevoeligheid tot respectievelijk 82% en 90%.  

Het preventief toedienen van Aspirine vanaf het eerste trimester van de zwangerschap (80-160 mg), 

reduceert het risico op ernstige pre-eclampsie significant waardoor de screening zinvol is.  

Deze aanpak wordt voorlopig niet terugbetaald door het RIZIV. De gecombineerde screening wordt 

best in een referentiecentrum uitgevoerd.  
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8.4.8 Screening naar vroeggeboorte in een laagrisico populatie d.m.v. een 
cervixlengtemeting op de 20 – 22 weken echografie 

Zowat 85% van alle zwangere vrouwen die te vroeg bevallen, hebben geen vooraf bestaande 

risicofactoren. De cervixlengte is bepalend voor het risico op vroeggeboorte. In een laagrisico populatie 

kan er op basis van een transvaginale cervixlengtemeting – uitgevoerd rond 18-22 weken – een 

voorspelling gemaakt worden van het vroeggeboorterisico. Een cervixlengte van <25mm wordt 

gevonden bij 7,8% van de zwangere en het hieraan verbonden risico op bevalling <34 weken is dan 

ongeveer 10%.  

Een behandeling met progesteron (Uterogestan 200mg ’s avonds) in deze groep halveert het risico 

op partus voor 34 weken.  

8.4.9 Syfilis  
Een syfilisinfectie is een bacteriële infectie die in het merendeel van de gevallen overgedragen wordt 

door seksueel contact met een persoon met een letsel in de genitale regio of huiduitslag die in een 

later stadium van de ziekte verschijnt. Het ziektebeeld dat hierbij gepaard gaat verschilt sterk van 

stadium. De diagnose of het testen gebeurt via een bloednamen. Onbehandelde vormen kunnen zelfs 

jaren later belangrijke complicaties teweegbrengen zoals hersenletsels. Ook de foetus heeft een 

verhoogd risico op afwijkingen en sterfte voor de geboorte.  

Preventie gebeurt door het vermijden van risicovol seksueel gedrag en het gebruik van een condoom. 

Bij het vaststellen van een syfilis is een behandeling met antibiotica (Penicilline G) zeer effectief 

(inclusief bedpartners).  

8.4.10 Toxoplasmose  
Toxoplasmose kan worden opgelopen door het eten van rauw vlees, ongewassen rauwe groenten en 

contact met uitwerpselen van katten. De infectie verloopt meestal asymptomatisch. Af en toe (10-

20%) gaat het gepaard met koorts, algemeen ziektegevoel of een klierzwelling in de hals.  

Wanneer de zwangere antistoffen vertoont (50%) is er geen gevaar voor de zwangerschap. Bij 

ongeveer 0,1% van de zwangere zonder immuniteit treedt er een infectie op tijdens de zwangerschap 

wanneer de preventieve maatregelen niet grondig in acht genomen worden. Het gevaar op een 

overdracht naar de foetus neemt af met de mate van de zwangerschapsduur. Het risico op overdracht 

naar de foetus is het groots in het eerste trimester van de zwangerschap. De meeste geïnfecteerde 

foetussen hebben geen symptomen bij de geboorte maar 80-90% van hen ontwikkelt chorioretinitis 

en gezicht beperking, gehoorverlies en neurologische ontwikkelingsstoornissen. 

Opsporen van een toxoplasmose infectie bij de zwangere kan d.m.v. een bloedname en bepaling van 

de IgG en IgM antistoffen vroeg in het eerste trimester (soms herhaling rond 20 weken). Bij 

seroconversie wordt zo snel als mogelijk een preventieve antibioticabehandeling opgestart. De 

infectiestatus van de foetus wordt bepaald via een gevoelige test op het vruchtwater rond 18 weken. 

Een negatief resultaat is geruststellend, echter wordt er vaak gekozen om een late transmissie vanuit 

de placenta te verhinderen door voortzetting van de antibioticabehandeling. Blijkt de foetus toch 

geïnfecteerd te zijn, wordt de behandeling aangepast.  

Echografische opvolging (eventueel met een additioneel MRI onderzoek) laat toe om toxoplasmose 

gerelateerde afwijkingen bij de foetus op te sporen. De aanwezigheid van deze afwijkingen doet een 
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ernstige vorm van aangeboren toxoplasmose vermoeden. Een zwangerschapsafbreking kan dan 

overwogen worden. 

8.4.11 Voeding tijdens de zwangerschap  
Zie alle info op Gezonde voeding tijdens de zwangerschap | UZ Leuven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uzleuven.be/nl/gynaecologie-en-verloskunde/verloskunde/zwangerschap/gezond-zwanger-zijn/gezonde-voeding
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8.5 Thema’s voor prenatale VGO sessies  

De zwangerschap

•Ontwikkeling van de foetus 

•Lichamelijke verandingen in de zwangerschap 

•Emotionele veranderingen in de zwangerschap 

•Prenatale screening

•Toelichitng bij het mulitdisciplinair geïntegreerd zorgtraject

•Levensstijl

•Seksualiteit en hormonen in de zwangerschap

•Bekkenbodemoefeningen/perineummassage

•Groeipakket, kinderopvang, sociale rechten, etc

•Babyuitzet

Arbeid en bevalling

•Fysiologie van de arbeid en de bevalling

•Geboortewensen/geboorteplan

•Mogelijke plaatsen om te bevallen en keuze van zorgverstrekker

•Signialen van de arbeid - wanneer ga ik naar het ziekenhuis?

•Latente fase - ontsluitingsfase - uitdrijvingsfase - nageboorte

•Rol van de partner

•Pijn tijdens de arbeid en mogelijke pijnbestrijdingstechnieken 

•Wat als het anders loopt: sectio, kunstverlossing, inductie

Voeding van de zuigeling 

•Borstvoeding:

•Het belang voor moeder en kind

•Belang van onmiddellijk huid op huid contact na de geboorte

•Hongersignialen 

•Voeden op vraag

•Frequent voeden voor een optimale melkproductie 

•Borstvoedingshoudingen 

•Aandachtspunten voor een goede zuigtechniek van de baby

•Belang uitsluitende borstvoeding in de eerste 6 maanden 

•Nadelen van fopspenen

•Nadelen van bijvoeden zonder medische indicatie 

Postpartum periode

•Zorg na de geboorte (multidisciplinaire follow-up) en ondersteuning via 
Kind en Gezin

•Transitie naar het ouderschap

•Hechting

•Mentaal welzijn na de geboorte

•Bekkenbodemspierenen oefeningen in het postpartum 

•Administratie na de geboorte (aangifte, etc.)
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8.6 Flowchart vrouwelijke genitale verminking (VGV) 

1ste Prenatale consultatie door vroedvrouw of gynaecoloog 

 Anamnese rekening houdend met origine (Wereldkaart: zie website GAMS) 
Risicolanden 

 Somalië  

 Soedan  

 Egypte 

 Jemen  

 Indonesië  

 Irak (Koerdistan) 

 … 

 Uitgebreid medisch onderzoek van de externe genitaliën 

Identificatie van het type VGV  

 Patiënt informeren (eventueel met tekeningen) + gezondheidsaspecten 
 Herinnering aan het verbod (wetgeving)  
 

Notatie in het medische dossier van de patiënte  

 

Doorverwijzing 

1. Naar arts 

2. Naar organisaties voor verdere bijstand: GAMS, INTACTvzw, Huis van het Kind Leuven  

   

Aandachtspunten 

 Specifieke opvolging: anemie, urinaire infectie, onvoldoende gewichtstoename, weigering 
vitamines, angst instrumenten, pijn… 

 Advies inwinnen en/of de patiënt naar gespecialiseerde organisaties doorverwijzen :GAMS/Huis 
van het Kind/INTACT voor de voorbereiding op de bevalling, info… 

 Signaleren van de patiënt op het bevallingskwartier 
 Risico op herinfibulatie evalueren: vroegtijdige postnatale consultatie met referentie gynaecoloog 

om met de partner/de familie te spreken en indien nodig signaleren bij GAMS/Huis van het 
Kind/INTACT 

 Mogelijk risico op VGV evalueren binnen de directe entourage (dochter, zus) 
 

Tot wie zich richten ? 

GAMS  
België vzw (Groepering voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) 
Gabrielle Petit straat n°6 te 1080 Molenbeek   Tel.: 02/219 43 40 

www.gams.be  ; e-mail: info@gams.be 

 

INTACTvzw  
Tel.: 02/ 539 02 04 
www.intact-association.org E-mail: contact@intact-association.org 

Huis van het Kind  Leuven : 

Savoyestraat 4, 3000 Leuven. Tel. 0495/939318 ; e-mail : pauline@gams.be 

Vrij inloopmoment GAMS : Iedere laatste donderdag van de maand van 9u tot 13u

http://www.gams.be/
mailto:info@gams.be
http://www.intact-association.org/
mailto:contact@intact-association.org
mailto:pauline@gams.be
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8.7 Tool – Rookvrije Start
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8.8 Aanvraag RH cffDNA (Luik) 

 


