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Hoofdstuk 7 Infectierisico’s 
 
Inleiding 
Tijdens de zwangerschap verlopen infecties vaak ernstiger (NHG, 2011). Infectieziekten in de 
zwangerschap (te weten listeria, toxoplasmose, cytomegalovirus (CMV), rubella, varicella- zostervirus, 
parvovirus en bepaalde seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s)) kunnen miskramen, 
vroeggeboorte of aangeboren aandoeningen veroorzaken. Deze infecties zijn deels te voorkomen door 
goede hygiëne of vaccinatie. Ook infecties die vooral in het buitenland opgelopen worden, kunnen de 
zwangerschapsuitkomsten negatief beïnvloeden. Derhalve is het van belang hier aandacht aan te 
besteden tijdens het preconceptieconsult.  
 
Methodiek 
De volgende punten worden in dit hoofdstuk besproken: 
 Welke infecties hebben invloed op de fertiliteit of op zwangerschapsuitkomst en hoe dient 

preconceptioneel om te worden gegaan met de risico’s?  
 Zijn er effectieve interventies mogelijk? 
 Door wie kunnen interventies worden uitgevoerd? 
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsstandaarden 
geraadpleegd:  
- Richtlijn ‘Cytomegalievirus (CMV) en zwangerschap’ (NVOG, 2017); 
- Richtlijn ‘Tuberculose’ (LCI, 2017); 
- Richtlijn ‘Listeriose’ (LCI, 2016a); 
- Richtlijn ‘Syfilis’ (LCI, 2016b); 
- Richtlijn ‘Zikavirusinfectie’ (LCI, 2016c); 
- Richtlijn ‘CMV-infectie’ (LCI, 2015a); 
- Richtlijn ‘Gonorroe’ (LCI, 2015b); 
- Richtlijn ‘Hepatitis B’ (LCI, 2015c) 
- Richtlijn ‘HIV’ (LCI, 2015d); 
- Richtlijn ‘Rodehond’ (LCI, 2015e); 
- Richtlijn ‘Toxoplasmose’ (LCI, 2015f); 
- Richtlijn ‘Erythema infectiosum’ (vijfde ziekte, parvovirus B-19 infectie) (LCI, 2014a); 
- Richtlijn ‘Waterpokken en gordelroos’ (LCI, 2014b); 
- Richtlijn ‘Chlamydia’ (LCI, 2013); 
- Richtlijn ‘Malaria’ (LCI, 2011); 
- Richtlijn ‘Gele koorts’ (LCI, 2011); 
- Richtlijn ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’ (NVAB, 2007); 
- Standaard ‘Het soa-consult’ (NHG, 2013); 
- Standaard ‘Zwangerschap en kraamperiod’e (NHG, 2012); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
 
Veelvoorkomende infecties (op alfabetische volgorde) 
 
Kernpunten uit kwaliteitsstandaarden 
 
Inhoud van de zorg 
• Chlamydia 
Onbehandelde chlamydia kan leiden tot pelvicinflammatorydisease (PID), een verzamelnaam van 
infecties in het kleine bekken, zoals ontstekingen van de eileiders. Vooral op de langere termijn kan 
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een onbehandelde chlamydia-infectie leiden tot verminderde vruchtbaarheid, onvruchtbaarheid en 
buitenbaarmoederlijke zwangerschap (NHG, 2011; LCI, 2013).  
Een onbehandelde chlamydia-infectie verhoogt bij de zwangere het risico op voortijdige weeën, 
vroegtijdige gebroken vliezen, vroeggeboorte, ontsteking van het baarmoederslijmvlies na de bevalling 
en een laaggeboortegewicht van het kind (LCI, 2013). Bij de geboorte evenals bij een keizersnede kan 
het kind geïnfecteerd worden. Chlamydia veroorzaakt bij 20-50% van de kinderen van besmette 
vrouwen neonatale oogontstekingen. Daarnaast kan Chlamydia neonatale luchtweginfecties 
veroorzaken (LCI, 2013). 
Als er een verhoogd risico is op een infectie met chlamydia door wisselende onbeschermde seksuele 
contacten kan er een preconceptionele screening ingezet worden (NHG, 2011; RIVM). Behandeling 
met azitromycine of amoxicilline is ook mogelijk tijdens de zwangerschap. Hiermee kan transmissie 
van chlamydia naar de pasgeborene tijdens de bevalling worden voorkomen (LCI, 2013). 
 
• Cytomegalie virus (CMV) 
CMV wordt van mens tot mens overgedragen via lichaamsvloeistoffen. De meeste transmissie verloopt 
via contact met speeksel en urine van geïnfecteerde kinderen (NVOG, 2017). Infectie met CMV 
verloopt bij volwassenen meestal asymptomatisch (NVOG, 2017). CMV-infectie geeft geen extra risico 
op ernstige ziekte voor de zwangere. Het virus kan echter via de placenta aan het ongeboren kind 
worden overgedragen. Dit komt in ongeveer 40% van de gevallen voor en kan bij het kind ernstige 
afwijkingen veroorzaken (NVOG, 2017). Prevalentie van congenitale CMV bij de geboorte ligt rond de 
0,5-1,6% (NVOG, 2017). Van deze geïnfecteerde kinderen heeft 15 tot 23% tijdens de zwangerschap of 
bij de geboorte klinische symptomen (NVOG, 2017). In de zwangerschap kan congenitale CMV leiden 
tot intra-uteriene groeivertraging. Andere vroege complicaties die worden gezien, zijn 
hepatosplenomegalie, petechiën, geelzucht, chorioretinitis, trombocytopenie en anemie (NVOG, 
2017). Bij ogenschijnlijk gezond geboren geïnfecteerde kinderen ontstaat er bij 5-20% in de loop van 
de eerste levensjaren alsnog symptomen. De meest voorkomende late complicaties zijn gehoor- en 
visusverlies en cognitieve beperkingen (NVOG, 2017). Uiteindelijk heeft ongeveer 30% van de 
congenitaal geïnfecteerde kinderen permanente neurologische beperkingen (NVOG, 2017).  
 
De kans op transmissie bestaat al periconceptioneel en wordt groter naarmate de zwangerschap 
vordert (NVOG, 2017). Het lijkt erop dat infectie in de eerste helft van de zwangerschap tot ernstiger 
schade leidt dan een infectie later in de zwangerschap. Er is geen duidelijke relatie tussen het tijdstip 
van de infectieziekte en de aard van de afwijkingen (LCI, 2015a). 
Om de kans op besmetting met CMV te verkleinen is een goede handhygiëne en het vermijden van 
contact met speeksel van jonge kinderen aangewezen (NHG, 2011; NVOG, 2017). Op het moment 
bestaat er geen effectieve behandeling om CMV-overdracht van moeder naar het ongeboren kind te 
voorkomen (NVOG, 2017). Daarom wordt screening op CMV bij zwangeren niet aanbevolen, tenzij er 
een klinische verdenking is op een CMV-infectie of wanneer er contact is geweest met een 
geïnfecteerd persoon (NVOG, 2017). 
 
• Gonorroe 
Gonorroe is een soa en wordt via contact met slijmvliezen van mens tot mens overgedragen. 
Onbehandelde gonorroe kan leiden tot PID. Een PID kan op de langere termijn leiden tot verminderde 
vruchtbaarheid en buitenbaarmoederlijke zwangerschappen.  
Gonorroe tijdens de zwangerschap kan resulteren in een miskraam, ontsteking van de vliezen (chorio-
amnionitis), te vroeg gebroken vliezen en postpartum- endometritis (LCI, 2015b). Ook kan gonorroe 
leiden tot vroeggeboorte. Besmetting tijdens de geboorte kan bij het kind leiden tot conjunctivis 
gonorrhoica, die blindheid bij het kind kan veroorzaken (LCI, 2015b). 
Als er een verhoogd risico is op gonorroe vanwege het hebben van wisselende onbeschermde seksuele 
contacten kan er preconceptioneel gescreend worden (NHG, 2011). Behandeling met ceftriaxon 
(opgelost in lidocaïnehydrochloride) is ook tijdens de zwangerschap mogelijk (LCI, 2015b). 
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• Hepatitis B 
Hepatitis B wordt overgedragen via besmette lichaamsvloeistoffen. Een acute hepatitis B-infectie van 
de zwangere in het eerste en tweede trimester verloopt op dezelfde wijze als bij niet-zwangeren. In 
het derde trimester kan een ernstiger verloop voorkomen. Mogelijk is hepatitis B-infectie geassocieerd 
met vroeggeboorte (LCI, 2015c). Transmissie lijkt met name plaats te vinden tijdens de bevalling. Intra-
uteriene transmissie komt slechts in enkele gevallen voor. Transmissie hangt af van de virusload. Van 
de pasgeborenen die geïnfecteerd zijn met het hepatitis B-virus ontstaat bij ongeveer 4% klinische 
symptomen. 
Met instemming van de vrouw wordt iedere zwangere vroeg in de zwangerschap getest op hepatitis 
B.[RIVM] Deze screening wordt in de richtlijnen nog niet preconceptioneel aanbevolen. Als een 
zwangere vrouw drager is voor het hepatitis B-virus én HBeAg-positief is, wordt ze tijdens de 
zwangerschap verwezen naar een MDL-arts, gespecialiseerde internist of infectioloog (LCI, 2015c). 
Op indicatie kan tijdens de zwangerschap worden gevaccineerd met HBvaxPRO, Engerix-B of Fendrix. 
Van deze middelen lijken geen (ernstige) bijwerkingen voor moeder of kind te verwachten. Waar 
mogelijk wordt vaccinatie tijdens het eerste trimester gemeden. Pasgeborenen van HBeAG-positieve 
moeders worden zo snel mogelijk na de geboorte HBIg gegeven naast een eerste vaccinatie (LCI, 
2015c). 
 
• Hiv 
Hiv wordt overgedragen via besmette lichaamsvloeistoffen (bloed(producten), sperma, andere 
genitale secreta en moedermelk). Omdat tijdens de zwangerschap de weerstand van de vrouw lager 
is, kan zwangerschap een negatieve invloed hebben op het verloop van de hiv-infectie. Dit wordt in de 
praktijk echter vrijwel nooit waargenomen (RIVM). Door tijdig te starten met antiretrovirale therapie 
bij een hiv-infectie wordt een te hoge virusload voorkomen (RIVM).  
Geïnfecteerde zwangeren kunnen via de placenta of tijdens de bevalling het virus op hun kinderen 
overdragen. Na de geboorte kan overdracht plaatsvinden via de borstvoeding. De kans op transmissie 
hangt af van de virusload. Bij een hiv-geïnfecteerde zwangere die niet behandeld wordt met 
antiretrovirale middelen is de kans op overdracht tijdens de zwangerschap en de geboorte 15-40%. 
Antiretrovirale therapie bij zwangeren en neonaten reduceert de hiv-overdracht van moeder op kind 
(LCI, 2015d). Bij een zwangere hiv-patiënt zal rond 24 weken zwangerschap gestart worden met een 
combinatie van drie antiretrovirale middelen. Afhankelijk van de viral load van de moeder wordt een 
keizersnede aanbevolen. Met deze maatregelen wordt de overdracht in de zwangerschap en tijdens 
de baring grotendeels voorkomen. Ook wordt borstvoeding afgeraden om de kans op overdracht te 
verminderen (RIVM). 
 
Met instemming van de vrouw wordt iedere zwangere vroeg in de zwangerschap getest op hiv (RIVM). 
Deze screening wordt in de richtlijnen nog niet preconceptioneel aanbevolen. Zwangere 
werkneemsters verrichten bij voorkeur geen (medisch) handelingen bij een hiv-positief persoon of bij 
een patiënt waarbij een mogelijk besmettingsrisico bestaat (LCI, 2015d). Tweedelijnszorg (hiv- centra) 
is geïndiceerd bij zwangere hiv-patiënten.  
 
• Listeria 
Besmetting met listeria vindt plaats via het eten van voedsel dat besmet is met listeria. Een listeria-
infectie verloopt vaak zonder ernstige of herkenbare ziekteverschijnselen (LCI, 2016a). 
Ziekteverschijnselen, veelal griepachtige verschijnselen, doen zich overwegend voor bij zwangere 
vrouwen en immuungecompromitteerde personen, maar ook hierbij kan de infectie zonder duidelijke 
ziekteverschijnselen verlopen (LCI, 2016a).  
Een infectie met listeria kan bij zwangeren vooral in de tweede helft van de zwangerschap leiden tot 
intra-uteriene vruchtdood en vroeggeboorte (NHG, 2011). De meeste infecties treden op in het derde 
trimester van de zwangerschap. Listeria-infectie bij neonaten sepsis en meningo-encefalitis kan 
veroorzaken, waarbij de besmetting waarschijnlijk in utero heeft plaatsgevonden (LCI, 2016a).  
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Vrouwen werkzaam in de veterinaire sector (dierenartsen, vleesverwerkers en boeren) en in 
laboratoria waar gericht gewerkt wordt met listeria, hebben een hoger risico op blootstelling. 
Medewerkers met een verhoogd risico op een ernstig beloop (onder andere zwangeren) moeten 
blootstelling vermijden en de juiste voorzorgsmaatregelen treffen (LCI, 2016a).  
Zwangeren wordt het advies gegeven om het eten van risicovolle producten te vermijden, zoals 
bepaalde vleeswaren, rauwmelkse kaassoorten, gerookte mosselen en vis, voorgesneden salades, 
rauwe melkproducten, niet goed doorbakken vlees of vis, en gekoelde producten die daarna niet of 
onvoldoende worden verhit (NHG, 2011). Ook wordt geadviseerd om rauwe groenten goed te wassen 
voor consumptie, bereide voedingsmiddelen goed te scheiden van rauwe voedingsmiddelen, een 
goede keukenhygiëne te handhaven, en contact met mogelijk besmette aarde te vermijden (LCI, 
2016a). Het Voedingscentrum geeft advies over veilig eten in de preconceptieperiode, tijdens de 
zwangerschap en de lactatieperiode (www.voedingscentrum.nl/zwanger). 
 
• Parvovirus 
Infectie met parvovirus tijdens de zwangerschap vormt een risico voor het ongeboren kind. In het 
eerste trimester kan een infectie leiden tot een miskraam. In het tweede trimester (tot en met 20 
weken) kan infectie leiden tot ernstige anemie en een daaropvolgende hydropsfoetalis, die in ernstige 
gevallen aanleiding kan geven tot intra-uteriene vruchtdood (LCI, 2014a). Bij ongeveer 9% van de 
zwangeren die een parvo-infectie doormaakt, leidt dit tot een miskraam of intra-uteriene vruchtdood. 
Bij infectie na de twintigste week van de zwangerschap is er geen verhoogd risico meer. Kinderen die 
levend ter wereld komen lijken geen hoger risico op congenitale afwijkingen te hebben, maar hebben 
wel meer kans op een anemie (LCI, 2014a).  
 
Preconceptioneel kunnen vrouwen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg of vrouwen die 
(beroepsmatig) in contact komen met kleine kinderen getest worden op antistoffen tegen parvovirus 
B19 (NHG, 2011; NVAB, 2007). Bij een negatieve serologie wordt aanbevolen de werkplek te mijden in 
het geval van een uitbraak. Seropositieve vrouwen kunnen worden gerustgesteld en hoeven hun 
werkplek niet te vermijden (NHG, 2011). 
 
• Rubella (rodehond) 
Infectie met het rubellavirus tijdens de zwangerschap vormt voor het ongeboren kind een risico, vooral 
in de eerste helft van de zwangerschap. Infectie leidt in 20% van de gevallen tot een miskraam.  
Bij het kind kan een rubella-infectie aangeboren afwijkingen veroorzaken, te weten: hartafwijkingen, 
oogafwijkingen, slechthorendheid, groeiachterstand, aandoeningen van het centraal zenuwstelstel en 
botafwijkingen (LCI, 2015e). 
Er wordt geadviseerd om te testen op de aanwezigheid van rubella-antistoffen wanneer er sprake is 
van twijfel ten aanzien van de vaccinatiestatus van de vrouw met kinderwens (NHG, 2011). Dit geldt 
met name voor vrouwen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg of (beroepsmatig) in contact komen 
met kleine kinderen, allochtone vrouwen en vrouwen die om principiële redenen niet zijn gevaccineerd 
als kind. Vrouwen zonder rubella-antistoffen kunnen preconceptioneel gevaccineerd worden voor 
rubella. Omdat het rubellavaccin niet los verkrijgbaar is, wordt daartoe gebruik gemaakt van het bof-
mazelen-rubellavaccin. Dit betreft een levend vaccin en wordt daarom bij voorkeur niet gegeven net 
voor of tijdens de zwangerschap (NHG, 2011). Een zwangerschap dient daarom tot vier weken na 
vaccinatie te worden voorkomen en het gebruik van aanvullende anticonceptie dient te worden 
besproken (NHG, 2011; LCI, 2015e). 
 
• Syfilis  
Een syfilisinfectie verloopt voor een zwangere vrouw niet ernstiger dan voor een niet-zwangere vrouw, 
maar kent wel risico’s voor het ongeboren kind. Een onbehandelde syfilisinfectie geeft een 
transmissiekans van vrijwel 100%. Transplacentaire transmissie kan congenitale syfilis veroorzaken, 
wat kan leiden tot een miskraam, intra-uteriene vruchtdood, congenitale afwijkingen, vroeggeboorte 



89 
 

en perinatale sterfte (LCI, 2016b). Elke pasgeborene van een moeder die tijdens of voor de 
zwangerschap positief was voor syfilis, wordt na de geboorte onderzocht door een kinderarts (LCI, 
2016b). 
Met instemming van de vrouw wordt iedere zwangere vroeg in de zwangerschap getest op syfilis 
(RIVM). Ook tijdens de zwangerschap kan behandeld worden met enzathinebenzylpenicilline. 
 
• Toxoplasmose 
Toxoplasma gondii is een parasiet die toxoplasmose veroorzaakt. Men kan besmet raken door het 
verschonen van de kattenbak, door tuinieren, via rauw vlees en ongewassen groenten 
(Voedingscentrum). Toxoplasmose verloopt vaak zonder of met slechts milde, atypische 
ziekteverschijnselen (LCI, 2015f). Ook in de zwangerschap kan er sprake zijn van een dergelijk beloop 
voor de zwangere. Toxoplasmose tijdens de zwangerschap kan nadelige effecten hebben op het 
ongeboren kind. De kans op transmissie naar het ongeboren kind hangt sterk af van het moment van 
infectie tijdens de zwangerschap: met het vorderen van de zwangerschapsduur is de kans op 
transmissie hoger. Infecties vroeg in de zwangerschap leiden veelal tot ernstige afwijkingen, vaak met 
een miskraam tot gevolg. Afwijkingen als mentale retardatie, visusstoornissen en gezichtsveldverlies 
komen vaak pas op latere kinderleeftijd tot uiting (LCI, 2015f). 
 
Alleen bij een primaire infectie met toxoplasmose bestaat de kans op congenitale toxoplasmose. Na 
een primaire infectie ontstaat levenslange immuniteit en dit betekent dat een doorgemaakte infectie 
voorafgaand de zwangerschap beschermend werkt (LCI, 2015f). De opbrengst om preconceptioneel 
toxoplasmoseserologie te bepalen is onduidelijk en wordt in Nederland niet aanbevolen (NHG, 2011). 
Voor werknemers in risicoberoepen (zoals de vleesverwerking) zijn er nauwelijks gegevens beschikbaar 
ten aanzien van de (hogere) kans op een infectie tijdens de zwangerschap (NHG, 2011). Wering van 
werk, school of kinderdagverblijf is dan vanuit volksgezondheidsperspectief niet zinvol (LCI, 2015f). 
Preventieve maatregelen zijn: handschoenen dragen bij tuinwerkzaamheden en het verschonen van 
de kattenbak; groenten goed wassen; geen rauw of halfrauw vlees consumeren; en een goede 
handhygiëne (LCI, 2015f). 
 
• Varicella (waterpokken) 
Zwangeren hebben bij een primaire infectie met het varicellazostervirus meer kans op ernstige 
complicaties dan niet-zwangeren. Bij 5-10% van de zwangeren leidt een primaire infectie met het 
varicellazostervirus tot een varicellapneunomie waarbij de sterftekans oplopen tot 14%. Met het 
vorderen van de zwangerschapsduur is de kans op complicaties voor de vrouw groter (LCI, 2014b).  
Een primaire infectie van de moeder kan leiden tot een intra-uteriene infectie van de foetus. De kans 
daarop bedraagt8-12%. Dit kan bij een subgroep leiden tot het congenitaal varicellasyndroom, 
bestaande uit huiddefecten, oogafwijkingen, hypoplastische ledematen en afwijkingen van het 
centraal zenuwstelsel (LCI, 2014b). De kans op dit syndroom is het grootst tussen de 13e en 20e 
zwangerschapsweek (2%). Er zijn geen gevallen bekend van congenitaal varicellasyndroom na de 24e 
week van de zwangerschap (LCI, 2014b). Een varicellazosterinfectie leidt tot bij ongeveer 5% van de 
zwangeren tot een vroeggeboorte. 
Wanneer er sprake is van twijfel aan doorgemaakte waterpokken, wordt geadviseerd om te testen op 
de aanwezigheid van varicella-antistoffen (NHG, 2011; LCI, 2014b). Aan vrouwen zonder een 
doorgemaakte varicellazosterinfectie, en met een beroep binnen de pediatrische of verloskundige 
sector, wordt het varicellavaccin aangeboden (NHG, 2011; LCI, 2014b). Omdat het een levend vaccin 
betreft, wordt deze bij voorkeur niet gegeven net voor of tijdens de zwangerschap (NHG, 2011). Een 
zwangerschap dient daarom tot vier weken na vaccinatie te worden voorkomen en het gebruik van 
aanvullende anticonceptie dient te worden besproken (NHG, 2011; LCI, 2014b). 
 
Organisatie van zorg 
De richtlijnen beschrijven niet hoe de organisatie van zorg eruit moet zien. 
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Overwegingen 
Tijdens het preconceptieconsult is verstrekken van informatie met betrekking tot de risico’s bij 
voedselinname en -bereiding en handhygiëne gewenst. Indien een zwangere deze adviezen pas 
ontvangt ten tijde van het eerste antenatale consult, dat vaak pas plaats vindt bij een 
zwangerschapsduur van 9 weken, is ze immers mogelijk reeds blootgesteld geweest aan deze 
risicofactoren.  
De NHG-standaard Preconceptiezorg adviseert vrouwen met een kinderwens te wijzen op de volgende 
adviezen vanaf een positieve zwangerschapstest: gebruik geen rauw of halfrauw vlees; was groenten 
goed; draag handschoenen tijdens het verrichten van tuinwerkzaamheden en het verschonen van de 
kattenbak; gebruik geen rauwe (ongepasteuriseerde) melkproducten; vermijdt gekoelde producten 
die daarna niet of onvoldoende worden verhit, zoals paté, vis, voorgesneden salades, softijs (NHG, 
2011). Om de kans op besmetting met CMV te verkleinen is een goede handhygiëne en het vermijden 
van contact met speeksel van jonge kinderen belangrijk (NHG, 2011). 
 
Seksueel risicogedrag - meerdere of wisselende partners en onbeschermd seksueel contact - wordt 
vanwege de negatieve effecten op de gezondheid van de moeder en het kind en de uitkomst van de 
zwangerschap afgeraden, zowel preconceptioneel als na de conceptie. Tijdige diagnose en 
behandeling van een soa verkleint de kans op transmissie op het kind. Het is raadzaam om tijdens het 
preconceptieconsult het risico op een soa te bespreken en te vragen naar onbeschermde contacten in 
de laatste drie jaar (NHG, 2011). Aanvullend laboratoriumonderzoek is gewenst wanneer er klachten 
zijn die kunnen wijzen op een soa of bij seksueel risicogedrag (NHG, 2011). 
 
Aanbevelingen 

Aanbeveling infectierisico’s Aangewezen Zorgverlener 
Inventariseer bij vrouwen met een kinderwens: 

- De vaccinatiegeschiedenis van de vrouw; 
- Doorgemaakte infecties; 
- Waar de vrouw werkzaam is  
- Klachten die wijzen op een soa 
- Onbeschermde seksuele contacten  

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Informeer vrouwen met een kinderwens welke infecties (inclusief SOA) effect kunnen 
hebben op het verloop van de zwangerschap 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

- Biedt vrouwen met een zwangerschapswens en die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg of (beroeps)matig in contact komen met kleine kinderen, aan om te 
testen op parvovirus-antistoffen. 
- Informeer in geval van afwezigheid van antistoffen: mijdt de werkplek in het geval 
van een uitbraak. 
- Informeer in geval van aanwezigheid van antistoffen: werkzaamheden kunnen 
voortgezet worden. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

- Biedt vrouwen met een zwangerschapswens, waar twijfel is over haar 
vaccinatiestatus aan om rubella-antistoffen te bepalen. 
- Biedt vrouwen zonder rubella-antistoffen een BMR-vaccinatie aan. 
- Adviseer om tot vier weken na BMR-vaccinatie een zwangerschap te voorkomen. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

- Biedt vrouwen met een zwangerschapswens, waarbij twijfel is van doorgemaakte 
waterpokken, aan om te testen op de aanwezigheid van varicella-antistoffen.  
- Biedt vrouwen zonder varicella--antistoffen én die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg of (beroeps)matig in contact komen met kleine kinderen het 
varicellavaccin aan. 
- Adviseer om tot vier weken na varicella-vaccinatie een zwangerschap te 
voorkomen. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Adviseer vrouwen met een kinderwens dat zodra zij zwanger zijn: 
- geen rauw vlees of vis te eten; 
- handschoenen te dragen tijdens het tuinieren en het verschonen van de kattenbak; 
- rauwe groenten goed te wassen; 
- een goede keuken- en handhygiëne te handhaven; 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
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- besmette personen met varicella of het parvovirus te vermijden indien de vrouw 
geen antistoffen heeft voor deze ziekten. 
Verwijs vrouwen door wanneer er sprake is van: 

- Hiv-besmetting: naar gynaecoloog in een specifiek hiv-centrum   
- Hepatitis: naar MDL-arts 
- Onbehandelde soa’s of verhoogd risicogedrag: naar huisarts/soa-poli/ 

gynaecoloog 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

 
Reizigers  
 
Kernpunten uit kwaliteitsstandaarden 
• Inhoud van de zorg  
Vrouwen die beroepsmatig of privé verre reizen maken, lopen specifieke infectierisico’s die per land 
verschillen. Tijdens de zwangerschap kunnen sommige van deze infecties ernstiger verlopen dan bij 
niet-zwangeren, zoals een malaria-infectie. Ook kunnen infecties effect hebben op het verloop en de 
uitkomst van de zwangerschap. Voorbeelden hiervan zijn een verhoogde kans op een miskraam 
(malaria), een laag geboortegewicht (malaria, tuberculose), aangeboren afwijkingen zoals microcefalie 
(zika) en vroeggeboorte (tuberculose) (RIVM). Voor meer informatie over ziekten en 
gezondheidseffecten waar reizigers mee te maken kunnen krijgen, wordt verwezen naar de website 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl). 
 
• Reizigersziekten: interventies en preconceptieconsult 
In de zwangerschap kunnen niet alle preventieve middelen en vaccinaties veilig gebruikt worden. Een 
vaccin met levende micro-organismen wordt tijdens de zwangerschap afgeraden in verband met 
onbekende, mogelijk schadelijke effecten op het ongeboren kind. Aangeraden wordt om 
zwangerschap uit te stellen tot drie maanden na de vaccinatie (RIVM/LCI, 2017). DEET dient alleen in 
lage concentraties (20-30%) gebruikt te worden, en bij voorkeur alleen wanneer muggensteken een 
risico voor de gezondheid vormen (NHG, 2011; LCI, 2011). Ook kan worden aanbevolen tenminste een 
maand na terugkomst uit een land waar een reizigersziekte voorkomt (zoals Zika) anticonceptie te 
gebruiken. 
 
De preconceptiefase kan worden aangegrepen om goede voorlichting over primaire preventie te 
geven. De NHG-standaard Preconceptiezorg adviseert bij het reizigersadviesgesprek indien de vrouw 
een reis zal maken naar landen met een verhoogd infectierisico te informeren naar kinderwens. Bij een 
reizigersadviesgesprek wordt altijd actief naar een (mogelijke) zwangerschap gevraagd. Er kan worden 
overwogen of aanbevolen niet naar het betreffende land te reizen of door te gaan met anticonceptie 
tot na de reis. Gebieden waar malaria, gele koorts of Zika voorkomen, kunnen beter vermeden worden 
wanneer de vrouw een actieve kinderwens heeft of zwanger is (NHG, 2011; LCI, 2016c; RIVM). Mocht 
een reis toch noodzakelijk zijn, dienen vrouwen voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het 
dragen van bedekkende kleding, onbedekte huid insmeren met DEET (product met maximaal 20-30% 
DEET), en onder een geïmpregneerde klamboe of muggenvrije kamer te slapen (NHG, 2011; LCI, 2016c; 
RIVM).  
 
Organisatie van zorg 
De richtlijnen beschrijven niet hoe de organisatie van zorg eruitziet. 
 
Overwegingen 
De werkgroep adviseert vrouwen met kinderwens die een reis overwegen of op de planning hebben, 
een reizigersadvies te halen bij een daarin geschoolde huisarts of andere organisatie die een dergelijk 
advies verschaft zoals de GGD. De vrouw wordt aangeraden om haar zwangerschapswens kenbaar te 
maken tijdens dit reizigersadviesgesprek. Voor sommige bestemmingen worden vaccinaties of 
tabletten geadviseerd welke niet altijd veilig tijdens de zwangerschap toegediend kunnen worden. Het 
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is daarom aan te bevelen om vrouwen met een actieve kinderwens bij een geplande reis, 
preconceptioneel vaccinaties te adviseren.  
 
Aanbevelingen 

Aanbeveling reizigers Aangewezen Zorgverlener 
Informeer paren met een zwangerschapswens over:  

- De mogelijke risico’s van reizigersziekten;  
- De mogelijke risico’s van vaccinaties;  
- Het eventueel uitstellen van een zwangerschap bij reizen naar 

bepaalde gebieden. 
De vrouw dient deze risico’s af te wegen. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Adviseer vrouwen met een zwangerschapswens die op reis willen een 
reizigersconsult aan te vragen en de zwangerschapswens te melden. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
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