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Hoofdstuk 2 Medische anamnese 
 
Chronische aandoeningen en de behandeling daarvan kunnen van invloed zijn op de fertiliteit 
van een paar en op het verloop en de uitkomst van een zwangerschap. Omgekeerd kan een 
zwangerschap ook van invloed zijn op een chronische aandoening. Omdat het onmogelijk is 
om de invloed van alle ziektebeelden en behandelingen te omschrijven, is de selectie van 
ziektebeelden uit de NHG-standaard Preconceptiezorg als uitgangspunt genomen. Deze gaat 
uit van de meest voorkomende aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de 
zwangerschap en waarbij een preconceptioneel advies of interventie een positieve invloed 
kan hebben.  
 
Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens het beleid vrouwen die bekend zijn met astma, 
diabetes mellitus (DM), epilepsie, hypertensie, phenylketonurie (PKU), psychiatrische 
stoornissen, schildklierfunctiestoornissen en trombose.  
Bij de genoemde ziektebeelden zijn de volgende uitgangsvragen geformuleerd:  
� Wat zijn de gevolgen van de aandoening voor de uitkomst van de zwangerschap (voor 

zowel moeder als kind) en wat zijn de gevolgen van zwangerschap voor de aandoening? 
� Zijn er effectieve interventies mogelijk voorafgaand aan de zwangerschap die de 

uitkomst van de zwangerschap positief beïnvloeden? 
� Wie kan deze interventies uitvoeren?  
 
2.1 Astma 
Inleiding 
Astma is een longaandoening die wordt gekenmerkt door aanvalsgewijs optredende 
bronchusobstructie op basis van een verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor 
allergische en niet-allergische prikkels (inspanning, rook, fijnstof, mist, kou, virale infecties) 
(NHG, 2015). De prevalentie in de huisartsenpraktijk is 31 per 1000 vrouwen in de 
leeftijdscategorie 20 tot 44 jaar (www.volksgezondheidenzorg.nl). Astma komt 1,5 keer zo 
vaak bij vrouwen voor dan bij mannen (NHG, 2015). Astma komt veelvuldig voor bij vrouwen 
in de fertiele leeftijdsfase en behoeft aandacht tijdens een preconceptieconsult. 
 
Methodiek 
Voor de inhoud en organisatie rondom het preconceptieconsult zijn de volgende vragen van 
belang: 
- Wat zijn de gevolgen van astma voor de uitkomst van de zwangerschap en wat zijn de 

gevolgen van zwangerschap voor astma? 
- Zijn er effectieve interventies mogelijk voorafgaand aan de zwangerschap die de 

uitkomst van de zwangerschap positief beïnvloeden? 
- Wie kan deze interventies uitvoeren?  
 
De volgende kwaliteitsdocumenten zijn geraadpleegd: 
- Richtlijn ‘Astma bij kinderen’ (NCJ, 2011); 
- Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling ernstig astma’ (NVALT, 2012); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Standaard ‘Astma bij volwassenen’ (NHG, 2015); 
- Verloskundige Vademecum – Verloskundige Indicatie Lijst (VIL, 2003);  
- Zorgstandaard ‘Astma Volwassenen’ (Long Alliantie Nederland (LAN), 2012); 
-  Zorgstandaard ‘Astma Kinderen & Jongeren’ (Long Alliantie Nederland (LAN), 2012). 
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Kernpunten uit richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van Preconceptiezorg 
• Astma en zwangerschap 
Goed-gecontroleerde astma heeft geen negatieve gevolgen voor een zwangerschap en geeft 
neonatale uitkomsten vergelijkbaar met vrouwen die geen astma hebben (NHG, 2011). Wel 
heeft zwangerschap invloed op astma. Fysiologische factoren in de zwangerschap kunnen 
astma positief beïnvloeden door bijvoorbeeld hormonaal gerelateerde bronchodilatatie. Ook 
kan de zwangerschap astma negatief beïnvloeden, bijvoorbeeld door een hoogstaand 
diafragma en veranderde immuniteit waardoor er een verhoogde gevoeligheid voor de 
ontwikkeling van met name virale infecties ontstaat (NHG, 2011). 
 
Bij slecht-gecontroleerde astma is er tijdens de zwangerschap een aanzienlijke kans op 
exacerbaties (NHG, 2011; NHG, 2015). Slecht gecontroleerde astma is gedefinieerd als een 
exacerbatie in de afgelopen 12 maanden of ten minste één van de volgende criteria: ≥ 3 maal 
per week symptomen overdag, beperking activiteiten, nachtelijke symptomen, ≥ 3 maal per 
week gebruik van noodmedicatie en afwijkende spirometrie. Daarmee gepaard gaande 
complicaties zijn zwangerschapshypertensie, intra-uteriene groeirestrictie, vroeggeboorte en 
laag geboortegewicht (NHG, 2015). Ongerustheid bij artsen en bij patiënten over vermeende 
teratogeniteit van medicatie in het eerste trimester leidt regelmatig tot het ten onrechte 
verminderen of stoppen van astmamedicatie (NHG, 2011). Er is veel gebruikerservaring met 
astmamedicatie tijdens de zwangerschap, op basis waarvan een groot aantal middelen zonder 
bezwaar gebruikt kan worden in de zwangerschap (NHG, 2015; TIS). 
 
• Interventies en aangewezen zorgverlener 
Het optimaal instellen van astma voorafgaand aan de zwangerschap is van belang (NHG, 
2011). De mate van astmacontrole wordt ingeschat aan de hand van het aantal exacerbaties, 
frequentie van gebruik van noodmedicatie, spirometrie en de ervaren luchtwegklachten 
(NHG, 2015).  
 
Indien nodig wordt het medicatiegebruik aangepast om exacerbaties zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het is juist niet nodig om medicatie af te bouwen. Het kan noodzakelijk zijn om 
medicatie te wisselen naar medicatie waar voldoende gebruikservaring in de zwangerschap 
mee is (LAN, 2012a; TIS). Voorkeursmedicatie bestaat uit kortwerkende beta-
sympathicomimetica (salbutamol en terbutaline) en inhalatiecorticosteroïden (beclometason, 
budesonide en fluticason) (NHG, 2015; TIS). De systemische belasting bij gebruik van 
inhalatiemiddelen is laag waardoor schadelijke effecten op de foetus onwaarschijnlijk zijn. Een 
langwerkende bèta-2-sympathicomimeticum (salmeterol en eventueel formoterol) kan 
worden gebruikt als de klachten niet voldoende gecontroleerd kunnen worden met een 
kortwerkend preparaat (TIS). De NHG raadt aan om ciclesonide, formoterol en montelukast 
alleen op strikte indicatie te gebruiken vanwege omdat er nog onvoldoende ervaring is met 
deze middelen in de zwangerschap. (NHG, 2015; TIS) 
 
• Preventie astma 
Niet roken van ouders is de enige preventiemaatregel die bewezen effectief is om de kans op 
astma-gerelateerde klachten bij het kind te verminderen (LAN, 2012b). De richtlijn Astma bij 
kinderen benoemt het ‘Rookvrij opgroeien’ eveneens als een aanknopingspunt voor primaire 
preventie van astma (NCJ, 2011). Verschillende contactmomenten worden geëxpliciteerd om 
het roken van de ouders te bespreken met als eerste punt het contact in de zwangerschap 
(NCJ, 2011). In hoofdstuk 8.1 wordt stoppen met roken besproken en de interventies die 
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hierbij kunnen steunen. Naast niet-roken lijkt het geven van borstvoeding gedurende 
tenminste zes maanden een maatregel om de kans op astma te verkleinen (NCJ, 2011). 
 
Organisatie van zorg  
De huisarts begeleidt en behandelt de volwassenen met goed-gecontroleerde astma, ook 
tijdens de zwangerschap (NHG, 2015). Bij aanhoudend slechte astmacontrole ondanks het 
combineren van hogere dosis inhalatiecorticosteroïden en eventueel een langwerkend 
bètamimeticum verwijst de huisarts naar de longarts (NHG, 2015). Vrouwen met goed 
gecontroleerde astma kunnen bij een zwangerschap in de eerste lijn worden begeleid. Overleg 
met de behandeld arts is aangewezen (VIL, 2003). 
 
Conclusies 
De omschreven richtlijnen kennen geen discrepanties en vullen elkaar aan. 
- Astma is een veel voorkomend ziektebeeld in de fertiele leeftijdsfase.  
- Bij goede instelling van astma zijn er geen negatieve gevolgen voor het kind te 

verwachten. 
- Slecht ingesteld astma kent door de verhoogde kans op exacerbaties een verhoogd 

risico op complicaties voor moeder en kind.  
 
Overwegingen  
Het doel van het preconceptieconsult bij de vrouw met astma is om haar te informeren over 
de noodzaak een afspraak te maken bij de behandelend arts om de mate van instelling van 
astma te controleren. 
 
De zorgverlener die het preconceptieconsult verricht, informeert de vrouw met astma over 
het belang van een goed-gecontroleerde astma. De huisarts kan de mate van controle van 
astma inventariseren en indien nodig optimaliseren. Het is niet nodig om medicatie af te 
bouwen. Het kan wel nodig zijn om medicatie te wisselen naar medicatie waar de meeste 
gebruikservaring in de zwangerschap mee is. Wanneer het niet lukt de astma afdoende te 
controleren, dient verwijzing naar de longarts plaats te vinden. Indien van toepassing worden 
de vrouw met astma en haar partner geadviseerd om te stoppen met roken in het belang van 
het ziektebeeld, het beloop van de zwangerschap en ter preventie van het ontstaan van 
astma-gerelateerde klachten bij het kind.  
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen astma Aangewezen zorgverlener 
Informeer vrouwen met astma dat:  
• Zwangerschap astma positief (hormonaal gerelateerde 

bronchodilatatie) en negatief (verhoogde gevoeligheid voor virale 
infecties) kan beïnvloeden. 

• Goed-gecontroleerde astma geen negatieve gevolgen heeft voor de 
zwangerschap; 

• Het belangrijk is exacerbaties te voorkomen; 
• De astmacontrole onderzocht en zo nodig geoptimaliseerd moet 

worden door de behandelend arts;  
• Medicatie doorgaans niet gestopt wordt maar wellicht 

preconceptioneel wordt gewisseld; 
• Bij slecht-gecontroleerde astma de begeleiding van de zwangerschap 

in de tweede lijn plaatsvindt. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 
 

Adviseer vrouwen en hun partners te stoppen met roken (zie ook 
hoofdstuk Leefstijl) 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 

Verwijs vrouwen met goed-gecontroleerde astma door naar de huisarts 
om de instelling te controleren.  
 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 
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Verwijs vrouwen met slecht-gecontroleerde astma door naar een longarts 
voor optimale instelling van astma en naar een gynaecoloog voor een 
preconceptieconsult. 

Huisarts 
 

Optimaliseer de astmabehandeling: Stel de mate van astmacontrole vast 
conform de astmarichtlijnen;  
• Wissel indien nodig naar veiligere inhalatiemiddelen. 

Huisarts/Longarts 
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