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1.1 Aanleiding  

Actuele ontwikkelingen op het gebied van integrale geboortezorg en ontwikkeling van regionale protocollen over 

uiteenlopende onderwerpen in de verloskundige zorg, kunnen aanleiding zijn om factsheets op te stellen. Doel 

van de factsheets is om verloskundigen een overzicht te geven van de belangrijkste feitelijke gegevens uit 

beschikbare nationale en internationale richtlijnen, gegevens uit de Perined-database en wetenschappelijke 

literatuur over een onderwerp dat ter sprake kan komen binnen een verloskundig samenwerkingsverband (VSV). 

De verkregen gegevens zijn in samenwerking met de werkgroep, bestaande uit praktiserende  verloskundigen en 

docenten/onderzoekers van de verloskunde opleiding tot dit document verwerkt. De Koninklijke Nederlandse 

Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft de informatie in deze factsheet met grootst mogelijke 

zorgvuldigheid samengesteld en heeft haar uiterste best gedaan zorgvuldig deze factsheet te ontwikkelen. Dit 

geeft echter geen garantie dat de informatie volledig is, en dat alle recente informatie is verwerkt. De factsheet 

en bijbehorende Time Task Matrix (TTM) is ontwikkeld voor verloskundigen om te gebruiken als hulpmiddel ter 

ondersteuning  bij het voeren van overleg met ketenpartners en cliënten over cytomegalievirus (CMV) en 

zwangerschap. 

1.2 Inleiding 

Congenitale CMV infectie is de meest voorkomende infectieuze oorzaak van aangeboren afwijkingen in de 

wereld.1, 2 Infecties met CMV bij kinderen en volwassenen verlopen meestal asymptomatisch of atypisch, met 

vaak een griepachtig beeld, waardoor deze niet als zodanig herkend worden. Bij een CMV infectie van de vrouw 

in de zwangerschap kan er transmissie plaatsvinden van zwangere naar de foetus wat ernstige neurologische 

schade kan veroorzaken bij de foetus. Jaarlijks worden er in Nederland rond de 1000 kinderen geboren met een 

congenitale CMV infectie waarvan er 180 ernstige neurologische afwijkingen hebben en uiteindelijk overlijdt 

ongeveer 0.5% van de in de zwangerschap besmette kinderen aan de gevolgen van CMV.2 Naast preventieve 

maatregelen zijn er tot op heden geen effectieve behandelmogelijkheden beschikbaar of onvoldoende 

onderzocht.2, 3 

Daarnaast is een postnatale CMV-infectie de meest frequente virale infectie bij pasgeboren baby’s, welk 

onderscheid belangrijk is voor de vroege diagnostiek omdat er geen negatieve gevolgen op de neurologische 

ontwikkeling of gehoor bij geïnfecteerde pasgeborenen is aangetoond.2 

                                                                 
 Voor beschrijving van de werkgroep inclusief werkgroep leden zie: werkgroep op pagina xx 



 

1.3 Definitie 

CMV is een virusinfectie uit de groep van herpesvirussen. Het CMV is een dubbelstrengs-DNA-virus en net als 

andere herpesvirussen blijft het na een primo-infectie latent in het lichaam aanwezig, wat kan leiden tot re-

activatie waarbij ook opnieuw virus kan worden uitgescheiden. Daarnaast kan er re-infectie met een ander 

(geno)type CMV voorkomen.3 Re-activatie en re-infectie zijn niet goed van elkaar te onderscheiden. 

Prevalentie/incidentie 
De kans op het doormaken van een CMV infectie in de zwangerschap is minder dan 1%.3  Wereldwijd zijn 45-

100% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd seropositief voor CMV.3 In Nederland is 40% van de vrouwen in de 

vruchtbare leeftijd positief maar dit ligt hoger bij vrouwen die uit het Caribische gebied (96-100%) en het 

Middellandse Zeegebied (85-97%) komen. Vrouwen met een lagere sociaal economische status zijn ook vaker 

CMV seropositief.3 Het CMV virus kan ook worden aangetoond, en wordt gevonden bij 0,2-2% van de zuigelingen, 

10- 30% van de peuters en kleuters, 2-15% van de schoolkinderen en 0-2% van de volwassenen. Bij vrouwen met 

een actieve CMV virus uitscheiding wordt virus bij 15-17% in de moedermelk gevonden.2 Borstvoeding wordt niet 

ontraden om de kans op CMV besmetting te verlagen. De voordelen van borstvoeding lijken niet op te wegen 

tegen de kans op een CMV besmetting. Jaarlijks worden er in Nederland rond de 1000 kinderen geboren met een 

congenitale CMV-infectie.1 Bij 180 van deze kinderen is er sprake van blijvende gevolgen, zoals doofheid, visus- 

en cognitieve beperkingen.2 Ongeveer 0.5% van de kinderen die tijdens de zwangerschap besmet raken met CMV 

overlijdt aan de gevolgen van deze infectie.3  

Risico’s voor moeder en kind 
Een primaire besmetting of re-infectie vindt plaats via direct en indirect contact met slijmvliezen. Dit kunnen zijn 

besmette lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, urine, bloed, tranen, moedermelk, cervixslijm, sperma en feaces.4  

Naast een primaire infectie kan ook een re-activatie optreden. Vooral jonge kinderen scheiden grotere 

hoeveelheden en langduriger CMV virus uit in urine en speeksel. Daarnaast blijft CMV virus tot wel 6 uur 

aanwezig op speelgoed, glas, kleding, crackers etc. waardoor kinderen op de crèche het gemakkelijk aan elkaar 

kunnen doorgeven. De incubatieperiode van CMV is 4-12 weken.3 

Besmetting van moeder naar het (ongeboren) kind vindt plaats via de placenta of tijdens en na de bevalling. 

Vooral de besmettingen die vroeg in de zwangerschap plaatsvinden zijn klinisch relevant, omdat congenitale 

infecties alleen bij foetale besmetting in de 1ste 2 trimesters optreedt. Hoewel de kans op transplacentaire 

besmetting na een primoinfectie veel hoger is dan na een re-activatie, moet het merendeel van de congenitale 

infecties worden toegeschreven aan re-activaties, vooral bij hogere seroprevalentie in de populatie. 

Maternaal 
De zwangere vertoont meestal geen ziekteverschijnselen, en als er al symptomen zijn, zijn deze atypisch zoals   

koorts, keelpijn, lymfekliervergroting, malaise, lymfocytose en schildklierfunctiestoornissen. Complicaties zoals 

hepatitis en Guillan-Barré syndroom zijn zeldzaam. Vrouwen met een stoornis in de cellulaire immuniteit kunnen 

wel een ernstige, gedissemineerde infectie oplopen. Na een orgaantransplantatie zie je vooral interstitiële 

pneumonie, hepatitis. Bij HIV-geïnfecteerde vrouwen vooral colitis, renitis en encefalitis. Maar voor de meeste 

zwangeren zal de CMV infectie zonder symptomen of met vage atypische klachten verlopen.3  

Foetaal/Neonataal 
CMV is de meest voorkomende congenitale infectie.1 Het tijdstip van besmetting kan gevolgen hebben voor de 

ernst van de infectie. Een besmetting in de eerste helft van zwangerschap geeft meer kans op ernstige cerebrale 

afwijkingen, symptomatische congenitale CMV-infectie en blijvende neurologische gehoorschade bij het kind.3 

Transplacentaire overdracht van CMV is gemiddeld zo’n 30% bij een primo infectie van de moeder en 0,2-2% na 

re-activatie of re-infectie. Van alle kinderen die tijdens de zwangerschap besmet raken, heeft 85-90% bij de 



 

3 
 

geboorte geen symptomen. Van de kinderen die met symptomen worden geboren, overlijdt 4% (dat is 0,5% van 

alle CMV geïnfecteerde kinderen). Van de kinderen die zonder symptomen worden geboren vind men in 5-15% 

tot jaren na de geboorte alsnog blijvende gevolgen van de infectie.3   

Bij kinderen die na de geboorte worden geïnfecteerd verloopt de infectie meestal asymptomatisch. Premature 

kinderen kunnen een pneumonie, hepatitis of sepsis ziektebeeld ontwikkelen. Er zijn geen negatieve gevolgen op 

de neurologische ontwikkeling of gehoor bij geïnfecteerde pasgeborenen aangetoond.3  

1.4 Screening en diagnostiek  

Preconceptie screening wordt niet als zinvol gezien.5 Seroprevalentie in de bevolking is hoog en de kans op het 

doormaken van een primo CMV infectie in de zwangerschap is minder dan 1%.3, 6 Daarnaast verlopen de meeste 

infecties asymptomatisch. Diagnostiek bij de zwangere berust op serologie. De interpretatie hiervan is vaak lastig 

en er wordt een combinatie van verschillende testen aangeraden bij een klinische verdenking van een CMV 

infectie. Bij verdenking van een CMV infectie van de foetus of neonaat wordt moleculair onderzoek gedaan op 

vruchtwater of bloed.3 

Diagnostiek bij de zwangere 
Bij de moeder moet diagnostiek worden overwogen als er een klinische verdenking is op CMV, er contact 

geweest is met een geïnfecteerd persoon of als bij echo onderzoek foetale afwijkingen worden gezien die passen 

bij een CMV infectie:2 

• Milde afwijkingen; milde verntriculomegalie, echogene darmen, hepatosplenomegalie, 

leververkalkingen 

• Ernstige afwijkingen; intra-cerebrale afwijkingen (microcefalie, hydrocefalie, cerebrale calcificaties) 

intra-uteriene groeiachterstand, oligohydramnion. 

Bij de moeder kan zowel bij symptomatische als asymptomatische infectie CMV worden aangetoond met behulp 

van serologie. Aanwijzing voor een primo-infectie is seroconversie van CMV specifieke IgG antistoffen in het 

serum van de zwangere vrouw toe te passen. Dit houdt in dat er een CMV-IgG antitoffen worden bepaald en 

worden vergeleken met een oud monster. Dit kan bijvoorbeeld een bloedmonster uit het eerste trimester zijn. 

Op die manier kan geprobeerd worden te achterhalen of een infectie tijdens of voor de zwangerschap is 

ontstaan.    

Een andere optie is om CMV-specifieke IgM antistoffen te bepalen in combinatie met een lage IgG-aviditeit. 

Aviditeit zegt iets over de mate (sterkte) van binding van IgG aan de antigeen. Hoe ouder de infectie, hoe sterker 

de binding en dus hoe hoger de aviditeit. Bij hoge aviditeit is er sprake van een doorgemaakte infectie en bij een 

lage aviditeit van een recente infectie. Meestal wordt een hoge aviditeit gemeten na een maand of 4. Een lage 

aviditeit geeft dan ook geen exacte tijding van de infectie.  

IgM-CMV bepaling is niet goed bruikbaar als er al aanwijzingen zijn voor intra-uteriene infectie, omdat door het 

langere interval met infectie de sensitiviteit van de test lager is. Het ontbreken van IgM of het ontbreken van een 

significante IgG stijging bij de zwangere sluit een CMV infectie bij de foetus dan ook niet uit.3   

In dat geval kan een CMV-infectie bij de foetus worden aangetoond met behulp van een  CMV-PCR in 

vruchtwater, wat de uitscheiding van het virus via de urine van de foetus meet. Vóór 21 weken zwangerschap is 

deze urineproductie nog erg laag, waardoor de PCR fout negatief kan zijn. Na 21 weken wordt amnionpunctie pas 

6 weken na een maternale infectie verricht om foetale CMV-uitscheiding aan te tonen.3 Omdat deze test invasief 

is, dient eerst serologisch onderzoek bij de zwangere te worden overwogen.   



 

Diagnostiek bij de neonaat 
Bij verdenking of vastgestelde CMV infectie is onderzoek post partum van de neonaat door de Nederlandse 

Vereniging van Kinderartsen (NVK) geadviseerd bij de volgende risicofactoren en/of symptomen.1 

• Geproportioneerde dysmaturiteit 

• Microcefalie 

• Petechien of purpura 

• Trombopenie of anemie 

• Hepatosplenomegalie of transaminase stijging 

• Geconjugeerd hyperbilirubinaemie 

• Oogheelkundige afwijkingen, chorioretinitis, retinabloedingen 

• Senoneuraal gehoorverlies uni-of bilateraal 

• Neurologische afwijkingen: lethargie, hypotonie, convulsies , eiwitverhoging in liquor 

• Afwijkingen op beeldvorming passend bij congenitale CMV 

De diagnostiek in te zetten in overleg met de kinderarts is een CMV PCR en vaststellen van de virale load (gouden 

standaard).1 CMV-diagnostiek vindt ook plaats middels de hielprik.3 De CMV bepaling via de hielprik heeft echter 

een suboptimale sensitiviteit en is daarom niet de eerste keuze.1 

1.5 Beleid 

Preconceptie 
Er is geen reden om standaard te screenen. Er is geen vaccinatie tegen CMV. Voor adviezen en beleid wordt 

verwezen naar de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL), hoofdstuk 7. 

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2860/file/Preconceptie_Indicatie_Lijst_PIL_.pdf  

Zwangerschap 
Preventie is het belangrijkste wat er op dit moment kan worden gedaan. 

Adviezen 
Vroeg in de zwangerschap is het belangrijk informatie te geven over de preventie van CMV. In 2014 werd in het 

proefschrift van Pereboom7 reeds duidelijk dat er onvoldoende preventieve adviezen worden gegeven over CMV 

en zwangerschap door verloskundig hulpverleners. Daar waar de informatie over listeria en toxoplasmose al 

jaren effectief wordt gegeven is dit bij CMV niet het geval en weten zwangeren onvoldoende welk risicogedrag zij 

moeten vermijden. Het is belangrijk aan de zwangere en haar partner uitleg te geven over overdracht van CMV 

dat ook bekent staat als het knuffelvirus. Dit kan eenvoudig door een goede handhygiëne bij contact met 

speeksel en urine van jonge kinderen en contact met speeksel van jonge kinderen vermijden door geen voedsel, 

bestek en bekers te delen, een speen in de mond te nemen en niet direct op de mond te kussen.3 Ook bij het 

schoonmaken van speelgoed moet men alert zijn dat dit mogelijk besmet is met CMV.  

Een goede handhygiëne bestaat uit het wassen van de handen met water en zeep. 

In de folder zwanger staan goede adviezen ten aanzien van CMV en zwangerschap, zie 

http://deverloskundige.nl/uploads/deverloskundige.nl/knov_client_downloads/72/file/010090_106661_Bro_Zw

anger_V3.pdf 

CMV en werk 
Zwangeren die in de kinderopvang, gehandicaptenzorg of lager onderwijs werken hebben een hoger risico op een 

CMV infectie bij onvoldoende hygiëne maatregelen. Besmetting kan plaatsvinden door direct- of indirect contact 

met speeksel en/of urine. Dit geldt ook voor besmette voorwerpen zoals luiers, speelgoed, spenen en glazen.  

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2860/file/Preconceptie_Indicatie_Lijst_PIL_.pdf
http://deverloskundige.nl/uploads/deverloskundige.nl/knov_client_downloads/72/file/010090_106661_Bro_Zwanger_V3.pdf
http://deverloskundige.nl/uploads/deverloskundige.nl/knov_client_downloads/72/file/010090_106661_Bro_Zwanger_V3.pdf
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Adviseer zwangeren die in een werkomgeving in contact kunnen komen met speeksel en/of urine altijd wegwerp 

handschoenen te gebruiken en na elk contact de handen te wassen of te desinfecteren met alcohol 70%.8  

Gezien de lage kans op primoinfectie tijdens de zwangerschap, en het feit dat een doorgemaakte infectie een 

congenitale CMV infectie niet uitsluit, wordt wering op de werkvloer van de seronegatieve zwangere niet 

geadviseerd. Zwangeren worden alleen bij verdenking getest.3 

 Bij vrouwen die immuun gecompromitteerd zijn dient het advies handschoenen te gebruiken bij contact met 

speeksel/urine of eventueel vervangend werk te worden aangeboden. Dit is advies op maat. 

Bewezen [congenitale] CMV infectie 
Bij een bewezen CMV infectie in de zwangerschap en een sterke verdenking op een congenitale infectie is 

verwijzing naar een gynaecoloog of perinatoloog geadviseerd.2 

Bij een bekende positieve infectie in de zwangerschap vindt geen behandeling van de zwangere plaats met 

antivirale middelen of immunoglobulinen omdat tot op heden niet is aangetoond dat dit de kans op overdracht 

naar de foetus verminderd of het beloop bij een geïnfecteerd kind verbeterd.2   

Bevalling 
Mocht er een bloedtransfusie nodig zijn dan altijd CMV-negatief bloed toedienen.3 

Kraambed en Borstvoeding 
Wanneer een CMV infectie bij een neonaat is gediagnosticeerd zal de kinderarts verder onderzoek uitvoeren 

waaronder om een postpartum infectie aan te tonen of congenitale infectie uit te sluiten. Dit bestaat onder meer 

uit bloedonderzoek (volledig bloedbeeld, bilirubine en leverenzymen) een echo cerebrum, audiologisch en 

oogheelkundig onderzoek.1  

Borstvoeding wordt niet ontraden om de kans op CMV besmetting te verlagen. De voordelen van borstvoeding 

lijken niet op te wegen tegen de kans op een CMV besmetting. Ongeveer 1% van de CMV besmettingen is 

ontstaan via borstvoeding. Ook bij premature kinderen en/of na gebruik van corticosteroïden wordt borstvoeding 

niet ontraden. Daarnaast zijn postpartum CMV infecties niet geassocieerd met de ernstige complicaties die 

gezien worden bij congenitale infecties.  

 

1.6 Conclusie 

Congenitale CMV infectie is de meest voorkomende infectieuze oorzaak van aangeboren afwijkingen in de 

wereld. Naast preventieve maatregelen zijn er tot op heden geen effectieve behandelmogelijkheden voor de 

zwangeren of pasgeborenen beschikbaar of zijn deze onvoldoende onderzocht. Het aantal CMV infecties tijdens 

de zwangerschap kan mogelijk teruggebracht worden door meer voorlichting aan zwangeren over preventieve 

maatregelen. Het structureel screenen tijdens de zwangerschap wordt niet geadviseerd, gezien het lage risico op 

een primo-infectie tijdens de zwangerschap en het feit dat een doorgemaakte infectie een congenitale CMV 

infectie niet uitsluit. Zwangeren worden alleen bij verdenking getest. 

 



 

1.7 Overwegingen van belang voor samenwerking eerste en 

tweede lijn 

• Maak regionale afspraken over het terugdringen van het aantal CMV infecties door middel van 

preventieve maatregelen. 

• Bespreek welke diagnostiek wordt ingezet bij het vermoeden op een CMV infectie 

• Bespreek routing bij een verdenking CMV 

Werkgroep 
De betrokken werkgroep is bij de ontwikkeling van ondersteunende producten bestaat uit verloskundigen met 

een wetenschappelijke opleiding en interesse in richtlijnontwikkeling. In de werkgroep zijn verloskundigen 

vertegenwoordigd die werkzaam zijn in de eerste en tweede lijn en bij de opleiding. De werkgroep voor deze 

factsheet bestaat uit: 

• Marianne Prins, MSc, docent Academie Verloskunde Amsterdam Groningen 

• Pien Offerhaus, PhD, onderzoeker en docent Academie Verloskunde Maastricht  

• Anke Selles, MSc, eerstelijns verloskundige Den Haag 

• Daphne Leeffers, MSc, verloskundige en beleidsmedewerker KNOV 

• Greta Rijninks, MSc, senior beleidsmedewerker KNOV 

• Relinde Walinga, PA klinisch verloskundige Jeroen Bosch Ziekenhuis 

• Anne-Marije Wiersma, MSc, eerstelijns verloskundige Winsum 

• Annelies Banga, MSc, eerstelijns verloskundige Kollum  
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