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In deze TTM is weergeven welke zorg specifiek is voor vrouwen met een risicofactor voor CMV, verdenking op CMV of waarbij een CMV infectie is gediagnosticeerd. Deze TTM sluit aan bij de factsheet CMV en zwangerschap. 
Een TTM is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van een zorgpad en kan gebruikt worden in het gesprek met ketenpartners. Het is géén eindproduct. De regionale mogelijkheden in de samenwerking bepalen de mate van integrale zorg. 
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Controles  
 

Risicofactoren voor CMV zijn bekend; 
- Werk in zorg of basisschool/peuterspeelzaal etc. 
- Kleine kinderen  

 
 

Bij de moeder moet diagnostiek worden overwogen als er een verdenking is op CMV, er 
contact geweest is met een geïnfecteerd persoon of bij echo onderzoek foetale 
afwijkingen worden gezien die passen bij een CMV infectie: 
 

-Milde afwijkingen; milde ventriculomegalie, echogene darmen, hepatosplenomegalie, 
leververkalkingen 

-Ernstige afwijkingen; intra-cerebrale afwijkingen (microcefalie, hydrocefalie, cerebrale 
calcificaties) intra-uteriene groeiachterstand, oligohydramnion 

 

. 
 

Alert zijn op symptomen die 
kunnen wijzen op een congenitale 
CMV infectie; 
-Geproportioneerde dysmaturiteit 
-Petechiën of purpura 
-Trombopenie of anemie 
-Hepatosplenomegalie of 
transaminase stijging 
-Geconjugeerd hyperbilirubinemie 
-Oogafwijkingen, -- chorioretinitis, 
retinabloedingen 
-Senoneuraal gehoorverlies uni-of 
bilateraal 
-Neurologische afwijkingen: 
lethargie, hypotonie, convulsies , 
eiwitverhoging in liquor 
-Afwijkingen op beeldvorming 
passend bij congenitale CMV 

 

Onderzoeken  
 
 

Alleen bij verdenking op infectie door contact met bewezen geïnfecteerd 
persoon CMV bepalen i.o.m. huisarts of gynaecoloog bepaling CMV middels de 
lokaal afgesproken methode (zie screening en diagnostiek factsheet CMV en 
zwangerschap) 
 

Alleen bij verdenking op infectie door contact met bewezen geïnfecteerd persoon CMV 
bepalen i.o.m. huisarts of gynaecoloog. Bepaling CMV middels de lokaal afgesproken 
methode (zie screening en diagnostiek factsheet CMV en zwangerschap) Nb. Infectie 
voor 20 weken zwangerschap heeft waarschijnlijk een ernstiger verloop dan laat in de 
zwangerschap.  

 Bij bekende CMV infectie zijn er 
afspraken met de kinderarts 
gemaakt over beleid post partum 

 

Informatie  
 

Standaard screening wordt niet gedaan en er is geen vaccinatie tegen CMV.  
Preventieve adviezen geven: 

- Goede handhygiëne bij speeksel en/of urine contact 
- Geen bestek/glazen/eten etc. delen met kinderen 
- Geen speen van een kind in de mond nemen 
- Kinderen niet direct op de mond kussen 
- Ook bij schoonmaken van speelgoed goede handhygiëne toepassen 

Aanvullende adviezen voor zwangeren die werken in de zorg of 
basisschool/peuterspeelzaal etc.: 

- Altijd wegwerphandschoenen gebruiken bij contact met speeksel of 
verschonen van cliënt/patiënt 

- Aanvullend goede handhygiëne toepassen middels wassen met water 
en zeep of desinfectie met alcohol 70%  

Bij een bewezen CMV infectie vindt geen behandeling met antivirale middelen of 
immunoglobulinen plaats omdat tot op heden niet is aangetoond dat dit overdracht 
naar de foetus of het beloop bij een infectie verbeterd. 
 
De perinatoloog zal in samenspraak met de zwangere afspraken maken over de 
vervolgcontroles tijdens de zwangerschap (o.a. bespreken echografische follow-up van 
de foetus) 
 
  

 
 

Geef duidelijk aan dat er een 
verschil is tussen de prognose voor 
kinderen met congenitale CMV en 
kinderen die na de geboorte zijn 
geïnfecteerd, bij de laatste groep 
zijn geen negatieve gevolgen op 
neurologische ontwikkeling en 
gehoor aangetoond. 
 
Zorgdragen dat ouders zich 
geïnformeerd voelen en bespreek 
shared decision making 
 
Borstvoeding mag gegeven, de 
voordelen wegen niet op tegen de 
mogelijke nadelen. Ongeveer 1% 
van de CMV besmettingen is 
ontstaan door borstvoeding. 
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Consult  
 

   Bij verdenking op een congenitale 
CMV infectie overleg en verwijs zo 
nodig naar kinderarts.  

 

Verwijzing  
 

Bij verdenking overleg/verwijzen naar 
huisarts of gynaecoloog/perinatoloog 

 
Bij verdenking CMV overleg/verwijzen naar huisarts of gynaecoloog/perinataloog 

   

Bron 
 
 

 
 

KNOV factsheet CMV en zwangerschap 
NVOG richtlijn CMV en zwangerschap 
 
 

 KNOV factsheet CMV en zwangerschap 
NVOG richtlijn CMV en zwangerschap 
 

 
 

KNOV factsheet CMV en zwangerschap 
NVOG richtlijn CMV en zwangerschap 
NVK, 2015 Richtlijn CMV (postnataal beleid) 

Doelen totale 
zorgpad 

Hoofddoel: “Alle zwangeren met een risico op CMV of gediagnosticeerde CMV ontvangen continuïteit van zorg door het reduceren en structureren van overdrachtsmomenten en door de inhoud van zorg af te stemmen met alle betrokken 
disciplines.” 
 

Aandachts-
punten voor 
VSV 

- Draag zorg dat preventieve adviezen t.a.v. CMV tijdig worden besproken tijdens preconceptie of prenatale controle onafhankelijk of een zwangere in 1ste,2de- of 3de -lijn onder controle is.  
- Bespreek welke diagnostiek wordt ingezet bij het vermoeden op een CMV infectie 
- Bespreek routing bij een verdenking CMV 

 
*Multidisciplinair overleg: overleg met betrokken ketenpartners dat regelmatig plaatsvindt. Doel: afstemmen van zorg. Disciplines die in ieder geval aanwezig zijn: eerstelijns verloskundige, tweedelijns verloskundige, gynaecoloog/perinatoloog, kinderarts. Mogelijke 
andere disciplines: kraamzorg, huisarts, public health medewerkers. 

 
 


