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Zwanger?  Sommige infecties kunnen nare 

gevolgen hebben voor u en uw ongeboren 

kind. Simpele leefregels helpen om een  

aantal infecties te voorkomen.

Infec�ies

Waarom goed opleten?
Nie� alle in�ec�ies kun� u voorkomen en nie� alle in�ec�ies zijn 
gevaarlijk. Een verkoudheid kan bijvoorbeeld geen kwaad. 
Sommige in�ec�ies kunnen ech�er wel erns�ige gevolgen 
hebben. Rodehond kan bijvoorbeeld  a�wijkingen bij he� kind 
veroorzaken. Houd er daarnaas� rekening mee da� in�ec�ieziek-
�en erns�iger kunnen verlopen als u zwanger ben�. 

Hoe loop ik een infec�ie op?
Bac�eriën, virussen, parasie�en o� schimmels kunnen in�ec�ie- 
ziek�en veroorzaken. U kun� deze ziek�everwekkers oplopen 
via bijvoorbeeld handcon�ac�, hoes�en, e�en, seks o� dieren. 

Hoe wee� ik of ik een infec�ie heb? 
Vaak herken� u een in�ec�ie aan koor�s. Soms verlopen 
in�ec�ies ech�er zonder verschijnselen. Raadpleeg al�ijd uw 
huisar�s, verloskundige o� gynaecoloog als u denk� da� u 
een in�ec�ie hee�. Als u zwanger ben�, neem� de verloskun-
dige, huisar�s o� gynaecoloog �ijdens he� eers�e bezoek 
bloed bij u a�. He� bloed word� ge�es� op sy�lis, hepa�i�is B 
en hiv. Als u één van deze ziek�en hee�, word� u behandeld. 
Zo word� uw baby nie� ziek.

Mag ik medicijnen gebruiken?
Ver�el uw ar�s (ook de �andar�s) en apo�heker al�ijd da� u 
zwanger ben�. Sommige medicijnen mag u de eers�e �� �o� 
�� weken van de zwangerschap nie� gebruiken, maar zijn 
la�er in de zwangerschap wel veilig. Andere middelen mag u 
nie� rond de bevalling nie� gebruiken. In de bijslui�er van 
alle medicijnen s�aa� o� u een middel veilig kun� gebruiken 
�ijdens uw zwangerschap.

Welke infec�ies kunnen problemen 
geven?
 
Sommige in�ec�ies vormen een gevaar voor he� ongeboren 
kind, zoals rodehond, cy�omegalievirus, mazelen, wa�erpokken 
en de vij�de ziek�e (vlekjesziek�en). He� is vers�andig om na 
�e gaan o� u �egen rodehond en mazelen gevaccineerd ben� 
en o� u (als kind) al wa�erpokken hee� gehad. 
Als u deze ziek�en al hee� gehad o� ben� gevaccineerd �egen 
deze ziek�en, dan hoe� u zich geen zorgen �e maken als u 
con�ac� hee� me� een ziek kind. Als u nie� beschermd ben� kun� 
u zich in sommige gevallen voorafgaand aan uw zwangerschap 
la�en vaccineren �egen deze ziek�es. U kun� hiervoor bij uw 
huisar�s o� bedrij�sar�s �erech�. 

Als u veel in con�ac� kom� me� kinderen �ijdens uw zwanger-
schap (bijvoorbeeld vanwege uw werk), kun� u la�en (op 
eigen kos�en) �es�en o� u al de vij�de ziek�e en cy�omegalie 
hee� door gemaak� en o� u beschermd ben�. Tegen deze 
ziek�es is geen vaccina�ie mogelijk. 

Moe� ik opleten me� kleine 
kinderen?
Le� al�ijd goed op uw hygiëne: was uw handen na con�ac� 
me� sno�, urine en on�las�ing. Wees daarnaas� aler� op 
kinderziek�en zoals rodehond, de vij�de ziek�e en wa�erpok-
ken (meer over deze ziek�en op pagina �� en ��). Hee� u als 
kind wa�erpokken gehad en ben� u gevaccineerd �egen 
rodehond? Dan loop� u geen risico op deze ziek�en. Werk� u 
me� kleine kinderen en wee� u nie� o� u beschermd ben� 
�egen de vij�de ziek�e o� �egen cy�omegalovirus (CMV)? 
Overleg dan me� uw bedrij�sar�s o� uw werk speci�eke 
risico’s me� zich meebreng� en welke maa�regelen u even�ueel 
kun� nemen. Overleg di� bij voorkeur voorda� u zwanger ben�.

Neem con�ac� me� de huisar�s wanneer u:

• koor�s hee� en erg ziek ben�;
• kor�ademig ben�;
• koude rillingen hee�;
•  vlekken o� blaasjes, die u nie� eerder had, op  

meerdere plaa�sen op he� lichaam;
•  �wij�el� o� u een in�ec�ie hee� die problemen zou 

kunnen geven �ijdens de zwangerschap.

Tip: Neem al�ijd uw �empera�uur op als u denk� da� u 
een in�ec�ieziek�e hee�, dan kun� u ver�ellen o� u koor�s 
hee� (gehad).

Bel uw verloskundige o� gynaecoloog als u veel las� 
hee� van harde buiken.
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Tips om een infec�ie �ijdens de 
zwangerschap �e voorkomen

Wassen

Was uw handen voor en na he� bereiden van voedsel, na �oile�bezoek, na he� 
verschonen van luiers, nada� u dieren op een (kinder)boerderij hee� aangeraak�, 
na een bezoek aan de zandbak en na he� �uinieren. Was verse produc�en, zoals 
groen�e en �rui� onder s�romend wa�er.

Verhiten

Verhi� vlees, vis en schelpdieren �o� ze goed gaar zijn. Ee� geen produc�en die 
rauw vlees o� rauwe melk bevaten. Denk hierbij aan �le� américain, ossenwors�, 
ongepas�euriseerde melk en kaas die gemaak� is van rauwe melk (‘au lai� cru’).

Invriezen

Wil� u vlees nie� goed doorbakken? Vries he� dan �en mins�e � dagen in bij een 
�empera�uur van -�� graden o� lager. Door vlees minimaal � dagen in �e vriezen 
dood� u de parasie� Toxoplasma gondii.

Vermijd con�ac� me� zand

Gebruik �uinhandschoenen als u in de �uin werk�. Vermijd con�ac� me� zand ui� 
de zandbak. Hier kunnen de ziek�everwekkers Toxoplasma en Lis�eria in ziten.

Vermijd con�ac� me� de katenbak

Verschoon liever nie� zel� de katenbak. In de on�las�ing van katen kan de 
ziek�everwekker Toxoplasma voorkomen. 
Moe� u �och zel� de katenbak schoonmaken, gebruik dan handschoenen en doe 
he� dagelijks. Alleen van oudere katenpoep (� dagen o� ouder) kun� u ziek worden.

***
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Voedselinfec�ies

Wa� is een voedselinfec�ie?
 
Een voedselin�ec�ie is een in�ec�ie die on�s�aa� door he� e�en 
van besme� voedsel. De in�ec�ie word� veroorzaak� door een 
bac�erie, virus o� parasie�. Vaak leid� een in�ec�ie �o� diarree, 
misselijkheid, braken, buikpijn, buikkramp en soms koor�s. 
Sommige voedselin�ec�ies kunnen gevaarlijk zijn voor he� 
ongeboren kind. He� is daarom vers�andig om �ijdens de 
zwangerschap bepaalde produc�en �e la�en s�aan en ex�ra 
aandach� �e bes�eden aan hygiëne. 

Is een voedselinfec�ie gevaarlijk 
voor een ongeboren kind? 
Mees�al nie�. Le� er wel op da� u voldoende drink� als u las� 
hee� van braken en diarree. Neem zo nodig een suiker-
zou�oplossing (ORS) �egen ui�droging. Deze kun� u kopen 
bij de apo�heek o� drogis�. Sommige ziek�everwekkers zijn 
wél gevaarlijk voor uw ongeboren kind. Bekende voorbeel-
den hiervan zijn Toxoplasma en Lis�eria. Daarom is he� 
gedurende de hele zwangerschap vers�andig om goed �e 
leten op wa� u ee�.  

Hoe voorkom ik een voedselinfec�ie?
Eenvoudige maa�regelen kunnen voorkomen da� 
voedselin�ec�ies on�s�aan.

Kopen
• Le� op de houdbaarheidsda�um.
• Volg de bereidings- en bewaaradviezen.
• Koop produc�en die er vers en gaa� ui�zien.
• Pak in de winkel  diepvriesproduc�en en produc�en die 

gekoeld bewaard moe�en worden als laa�s�e.

Schoonhouden
• Was uw handen (me� zeep en veel wa�er en droog ze 

goed a�) voorda� u e�en bereid�, na he� aanraken van 
rauw vlees en voorda� u aan �a�el gaa�.

• Was al�ijd uw handen na een �oile�bezoek, na he� 
verschonen van luiers en na con�ac� me� dieren.

• Was groen�e en �rui� onder s�romend wa�er, zeker 
wanneer u ze rauw ee�.

Scheiden 
• Zorg da� klaargemaak� voedsel nie� in con�ac� kom� me� 

produc�en die nog rauw zijn.

• Gebruik verschillende snijplanken om rauw vlees en 
groen�en �e snijden. 

• Was messen �ussendoor a� me� a�wasmiddel, o� gebruik 
verschillende messen. 

Verhi��en
• Verhi� vlees, vis en schelpdieren �o� he� gaar is.
• Kook kraanwa�er als u �wij�el� aan de kwali�ei�, bijvoor-

beeld in he� bui�enland.

Bewaren
• Volg de bewaaradviezen op de verpakking van een 

produc�.
• Gebruik gekoelde produc�en voor he� vers�rijken van de 

ui�ers�e houdbaarheidsda�um.
• Ze� produc�en die gekoeld moe�en blijven na aankoop zo 

snel mogelijk in de koelkas� (bij voorkeur � graden, maar 
zeker nie� hoger dan � graden), �o� vlak voor gebruik.

• Gaa� u barbecueën o� picknicken? Houd dan vlees en 
salades gekoeld en gescheiden.

• Laa� kliekjes nie� langer dan � uur bui�en de koelkas� 
s�aan.

• Laa� bevroren e�en in de koelkas� on�dooien. 

Wa� wel en nie� e�en?
Produc�en die door en door verhi� zijn en kor� na bereiding 
worden gege�en zijn veilig. 
• Ee� geen zach�e kaas gemaak� van rauwe, ongepas�euri-

seerde melk (‘au lai� cru’) en drink geen rauwe melk.  
Ook kaas die u in de supermark� koop�, kan van rauwe 
melk gemaak� zijn, kijk dus goed op de verpakking.  
Kazen van gepas�euriseerde melk (au lai� pas�eurisé)  
kun� u e�en.

Door zorgvuldig �e leten op wa� u ee�, bescherm� u uw kind.
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• Ee� vlees, vis o� schaal-/schelpdieren alleen als ze goed 
gaar zijn. Ee� geen vleeswaren die zijn gemaak� van rauw 
vlees, zoals �le� américain, �ar�aar, ossenwors� o� 
carpaccio. Laa� ook ge�ermen�eerde wors�en (cervelaa�-
wors�, chorizo, salami) liever s�aan.

• Verhi� rauw vlees door en door o� vries he� in (�en mins�e 
� dagen bij -�� graden o� lager). Zo dood� u even�uele 
ziekmakers zoals Toxoplasma gondii.

• Ee� geen voorverpak�e gerook�e vis, zoals gerook�e zalm. 
• Lees voor aankoop en consump�ie he� e�ike� van levens-

middelen goed door. Vaak s�aan daar aanwijzingen over 
risico’s. 

Meer in�orma�ie vind� u bij he� Voedingscen�rum:  
www.voedingscen�rum.nl > Mijn kind en ik > Zwanger

Wa� is Toxoplasma?
Toxoplasma is een parasie� die in on�las�ing van (vooral 
jonge) katen kan ziten. De parasie� zi� ook in grond die 
door katenpoep is veron�reinigd en in rauw o� onvoldoende 
gaar vlees. Toxoplasma kan nie� �egen verhiting o� �egen 
�empera�uren onder de -�� graden. U kun� een in�ec�ie me� 
Toxoplasma oplopen als u besme� vlees ee� da� onvoldoende 
is verhi�. Verhi� daarom vlees al�ijd voldoende, o� vries he� 
�en mins�e � dagen bij -�� graden in voorda� u he� bereid�. 
Ook kun� u via ongewassen groen�e o� �rui� aarde binnen-
krijgen waarin (onzich�baar) katenpoep me� Toxoplasma zi�.  
U merk� overigens weinig van de in�ec�ie. U kun� las� krijgen 
van lich�e verhoging en vermoeidheid. Als u �ijdens uw 
zwangerschap voor he� eers� me� de parasie� in aanraking 
kom�, kan uw ongeboren kind geïn�ec�eerd raken. Di� kan 
resul�eren in een miskraam, doodgeboor�e o� aangeboren 
a�wijkingen.

Wa� is Listeria?
Lis�eria is een bac�erie die in zach�e (rauwmelkse) kazen en 
ongepas�euriseerde melk kan voorkomen, maar ook in 
andere levensmiddelen. Lis�eria kan ook bij een lage 
�empera�uur groeien, zoals in de koelkas�. Verhiting dood� 
de bac�erie.  
U kun� de bac�erie binnenkrijgen door he� e�en van 
besmete produc�en die gekoeld worden bewaard en 
daarna nie� o� onvoldoende worden verhi�. U merk� zel� 
mees�al nie�s van een Lis�eria-in�ec�ie. Een in�ec�ie me� deze 
bac�erie kan ech�er leiden �o� vroeggeboor�e en s�er�e van 
he� ongeboren kind. Daarnaas� kan uw kind ziek worden als 
he� besme� raak� �ijdens de geboor�e. 

Ik heb per ongeluk ie�s verkeerds 
gege�en. Wa� nu? 
Neem con�ac� op me� uw huisar�s als u zich ziek voel� of als  
u zich veel zorgen maak�. U hoef� zich ech�er geen zorgen  
�e maken als u per ongeluk ie�s heef� gege�en of gedronken 
waar u ach�eraf over �wijfel�. De kans da� u door één keer 
ie�s verkeerds �e e�en me�een een infec�ie oploop� is erg 
klein.

Koor�s

Koor�s kom� vaak voor bij in�ec�ies.
Wa� is he� risico? Hoge koor�s kan weeën opwekken.
Wa� kun� u doen? Neem bij koor�s hoger dan ��,� 
graden con�ac� op me� uw verloskundige, gynaeco-
loog o� huisar�s. Neem bij een �empera�uur boven de 
��,� graden parace�amol om de koor�s �e verlagen. 
Gebruik geen aspirine o� ibupro�en.
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Infec�ies �ijdens he� werk

Hoe voorkom ik da� ik een infec�ie 
oploop door mijn werk?
U hee� rech� op, waar nodig, aanvullende maa�regelen  
om �e voorkomen da� u in�ec�ies oploop� door uw werk. 
Ver�el uw werkgever daarom zo snel mogelijk da� u 
zwanger ben� o� wil� worden. Doe di� zeker als u �ijdens uw 
werk con�ac� hee� me� dieren, kleine kinderen o� zieke 
mensen. Ook als u werk� me� rioolwa�er, a�val, in de 
groenvoorziening o� als u veel bui�en Europa reis� is he� 
vers�andig uw werkgever snel �e ver�ellen da� u zwanger 
ben� o� wil� worden. Uw werkgever o� bedrij�sar�s kan u 
in�orma�ie geven over even�uele risico’s en beschermende 
maa�regelen. Zie ook de �older ‘Kinderen krijgen. Denk na 
over de risico’s op uw werk’ via www.deverloskundige.nl

Moe� ik blijven werken als ik een 
verhoogde kans loop op infec�ie?
Laa� eers� �es�en o� u beschermd ben� �egen de in�ec�ie-
ziek�en waar u �ijdens uw werk mee in aanraking kun� 
komen. Als blijk� da� u onbeschermd ben�, kan vaccina�ie 
voor uw zwangerschap een oplossing zijn. U kun� voor 
meer in�orma�ie bij uw bedrij�sar�s �erech�. Moch� er sprake 
zijn van een reëel in�ec�ierisico en ben� u nie� beschermd? 
Dan mag uw werkgever u nie�  dwingen om door �e werken. 
Uw werkgever kan dan vervangend werk aan u aanbieden.  

Infec�ies door dieren 

Kan ik ziek worden door con�ac� 
me� dieren?
Dieren dragen soms ziek�everwekkers bij zich. Een voorbeeld 
daarvan is Q-koor�s door schapen en gei�en. Con�ac� me� 
dieren breng� daarom een klein risico me� zich mee. Was na 
con�ac� me� dieren al�ijd uw handen. 

Ik heb een ka� als huisdier,  
is da� riskan�? 
He� aaien en voeren van katen kan geen kwaad. Maar in 
ui�werpselen van (vooral jonge) katen kan Toxoplasma 
ziten. Deze parasie� kan gevaarlijk zijn voor he� ongeboren 
kind. Verschoon daarom nie� zel� de katenbak. Als u di� 
�och doe�, doe di� dan dagelijks – wan� de ‘ei�jes’ van 
Toxoplasma zijn pas na een dag besmetelijk. Draag bij he� 
verschonen la�ex-/vinyl-/rubberen handschoenen. 
Tuinhandschoenen zijn nodig als u in de �uin werk� om  
zo de kans �e verkleinen da� u aarde binnenkrijg� die 
veron�reinigd is me� katenpoep.

Kan ik een infec�ie krijgen door 
con�ac� me� dieren op de (kinder)
boerderij? 
Dieren op de (kinder)boerderij kunnen ziek�everwekkers bij 
zich dragen die ook voor mensen gevaarlijk kunnen zijn.  
Raak dieren, hooi, s�ro en mes� bij voorkeur zo min mogelijk 
aan en was uw handen me� zeep en veel wa�er na con�ac� 
me� dieren. Ee� nie� �ussen de dieren en ee� geen voedsel da� 
op de grond is gevallen. Veeg uw voe�en bij ver�rek zoda� u 
geen mes� onder uw schoenen mee naar huis neem�.

In ui�werpselen van (vooral jonge) katen kan �oxoplasma ziten. 
Verschoon daarom nie� zelf de katenbak.
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Infec�ies op reis 

Kan ik gewoon reizen?
Als u zwanger ben�, kun� u op reis gaan, mi�s u de juis�e 
voorzorgsmaa�regelen neem�. Win voldoende in�orma�ie in 
over uw bes�emming en weeg he� belang van de reis a� 
�egen de risico’s. De mees�e vaccina�ies (DTP, hepa�i�is A, 
hepa�i�is B, buik�y�us, meningi�is, en rabiës) zijn veilig  voor 
zwangere vrouwen. Di� geld� ech�er nie� voor levende 
vaccins (gele koor�s, capsules �egen buik�y�us en BMR).  
Deze worden nie� gegeven �ijdens de zwangerschap.
Malaria verloop� erns�iger als u zwanger ben� en er bes�aa� 
een verhoogde kans op een miskraam o� he� overlijden van 
uw ongeboren kind. He� is dus belangrijk da� u zich �ijdens 
de zwangerschap goed bescherm� �egen malaria. Sommige 
an�imalariamiddelen mogen �ijdens de zwangerschap 
ech�er nie� gebruik� worden, overleg hierover me� uw ar�s.
Vermijd �ijdens de zwangerschap ook gebieden zonder 
goede medische voorzieningen. Neem in ieder geval voor u 
op reis gaa� con�ac� op me� een reizigersvaccina�iebureau. 
Soms zullen zij u adviseren om van uw reis a� �e zien. 
Adressen kun� u vinden op www.lcr.nl. U kun� ook bij de 
GGD o� bij uw huisar�s �erech�.

Mag ik naar gebieden reizen waar 
he� zikavirus heers�?
Besmeting �ijdens de zwangerschap me� he� zikavirus kan 
leiden �o� hersena�wijkingen van he� ongeboren kind. 
Nie�-noodzakelijke reizen worden dan ook a�geraden aan 
zwangere vrouwen.

Er bes�aa� een kleine kans om he� zikavirus via seksueel 
con�ac� over �e dragen. Om besmeting �e voorkomen 
word� aan mannen die in landen zijn gewees� waar he� 
zikavirus voorkom�, geadviseerd om gedurende �wee 
maanden een condoom �e gebruiken. 
Kijk op www.rivm.nl/zikavirus voor een ac�uele lijs� me� 
landen waar he� zikavirus voorkom�.

Hoe kan ik infec�ies �ijdens de reis 
voorkomen? 
Laa� u op �ijd vaccineren, gebruik door he� reizigersvaccina�ie- 
bureau aangeraden medicijnen die volgens voorschri� en 
neem de maa�regelen op pagina � in ach�. Bescherm uzel� 
ook �egen muggen. Drink, vooral bui�en Europa, alleen 
gekook� wa�er o� wa�er ui� een nog nie� eerder geopende 
�es. Voor meer in�orma�ie kun� u �erech� bij de GGD in uw 
regio o� bij uw huisar�s.

Mag ik he� insec�enwerende 
middel DEET gebruiken op reis? 
Tijdens de zwangerschap kun� u insec�enwerende middelen 
gebruiken die maximaal ��% DEET bevaten. He� bes�e is om 
deze middelen zo min mogelijk �e gebruiken in he� eers�e 
�rimes�er. Door bijvoorbeeld zo veel mogelijk bedekkende 
kleding �e dragen en de insec�enwerende middelen a� �e 
wassen zodra u weer in een muggenvrije ruim�e kom�. 

Infec�ies in de kraam�ijd

Kind
Kan mijn pasgeboren baby een in�ec�ie oplopen?
Ja, uw baby kan �ijdens de bevalling o� in de kraam�ijd een 
in�ec�ie oplopen. Daarom houden de kraamverzorgs�er en 
verloskundige uw baby goed in de ga�en. Bij de baby kan 
een kreunende ademhaling, een bleke o� grauwe kleur en 
su�eid op een in�ec�ie wijzen. Koor�s (boven de �� graden) 
kan ook op een in�ec�ie wijzen. In�ec�ies bij pasgeboren 
baby’s kunnen sneller en erns�iger verlopen dan bij oudere 
kinderen. Als u pasgeboren baby koor�s hee�, moe� u direc� 
con�ac� op nemen me� uw huisar�s o� verloskundige.

Bescherm� bors�voeding �egen een in�ec�ie?
Bors�voeding vergroo� de a�weer van de zuigeling,  
maar bescherm� nie� �egen alle in�ec�ies. Kinderen die 
bors�voeding krijgen, hebben minder kans op 
maagdarmin�ec�ies o� een middenooron�s�eking.  
Ook vermoed� men da� bors�voeding he� risico verlaag� op 
luch�wegin�ec�ies. In bors�voeding ziten an�is�ofen van de 
moeder die de baby beschermen.  
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Moeder 
Hoe herken ik een in�ec�ie �ijdens de kraamperiode? 
De kraamverzorgs�er en verloskundige con�roleren uw 
�empera�uur, pols en vaginale a�scheiding. Hee� u koor�s 
en buikpijn en ruik� uw a�scheiding onaangenaam, dan kan 
da� wijzen op een in�ec�ie van de baarmoeder. Hevige 
koude rillingen kunnen duiden op een erns�ige on�s�eking. 
Neem bij koor�s direc� con�ac� op me� uw verloskundige, 
huisar�s o� gynaecoloog. 

Mag ik bors�voeding geven als ik een in�ec�ie heb? 
Ja, in de mees�e gevallen kun� u gewoon doorgaan me� he� 
geven van bors�voeding. Zorg dan wel voor ex�ra hygiëne. 
Ook als u an�ibio�ica slik�, kun� u vaak doorgaan me� he� 
geven van bors�voeding. Overleg di� me� uw huisar�s o� 
gynaecoloog. 
Vrouwen me� een hivbesmeting mogen geen bors�voeding 
geven. Als u �wij�el�, vraag dan uw verloskundige, gynaecoloog 
o� huisar�s om advies.

Mag ik bors�voeding geven als ik een bors�on�s�eking 
(mas�i�is) heb?
Ja, he� geven van bors�voeding is onschadelijk voor he� 
kind en bevorder� he� genezingsproces. Overleg me� uw 
verloskundige o� huisar�s als de klach�en aanhouden.  
Hee� u een bors�on�s�eking en daarnaas� ook koor�s? 
Neem dan con�ac� op me� uw huisar�s.

De kraamverzorgs�er voer� elke dag con�roles ui� bij u en uw baby, 
zoda� een even�uele infec�ie �ijdig word� herkend.

Seksueel overdraagbare aandoeningen

Kunnen soa’s kwaad �ijdens de 
zwangerschap? 
Vrijwel alle soa’s kunnen voor o� �ijdens de geboor�e 
problemen bij uw kind veroorzaken. He� risico voor he� 
ongeboren kind verschil� per aandoening. U kun� een soa 
hebben zonder he� �e merken. Tijdens he� eers�e bezoek 
aan de verloskundige, huisar�s o� gynaecoloog krijg� u een 
bloedonderzoek aangeboden op sy�lis, hepa�i�is B en hiv. 
Laa� u ook onderzoeken op andere soa’s als u een 
verhoogde kans hee� op een soa. Di� kun� u gerus� 
bespreken me� uw verloskundige, huisar�s o� gynaecoloog. 
Als u di� liever nie� doe�, kun� u ook naar een soaspreekuur 
in he� ziekenhuis o� naar de soapoli bij de GGD in uw regio. 
Da� kan anoniem. De mees�e soa’s zijn goed �e behandelen 
me� an�ibio�ica, ook �ijdens de zwangerschap. Moch� u een 
soa hebben, dan moe� ook uw par�ner worden ge�es�, en 
even�ueel behandeld. Voorkom da� u �ijdens de 
zwangerschap een soa oploop�.

Ik heb afscheiding, is da� een 
infec�ie?
He� is normaal da� de vaginale a�scheiding �oeneem� 
�ijdens de zwangerschap. Hee� de a�scheiding een 
a�wijkende geur o� kleur, o� hee� u las� van jeuk, pijn o� een 
branderig gevoel, dan hee� u mogelijk een in�ec�ie. Neem 
in da� geval con�ac� op me� uw huisar�s o� gynaecoloog. U 
hee� dan mogelijk een gis�in�ec�ie o� een bac�eriële in�ec�ie. 

Gis�infec�ie (‘schimmelinfectie’, 
‘candida’) 
Candida is geen soa, maar een onschuldig gis�. De in�ec�ie 
is hinderlijk omda� deze mees�al jeuk veroorzaak�, maar 
verder onschuldig. U kun� hiervoor bij uw drogis� o� 
apo�heker een schimmeldodend middel kopen. Als u rond 
de bevalling een vaginale gis�in�ec�ie hee�, krijg� de baby 
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soms een gis�in�ec�ie in de mond (spruw). Maar ook in de 
weken erop kan een baby spruw krijgen. U herken� di� aan 
een wite aanslag in de mond van de baby. Neem hiervoor 
con�ac� op me� uw huisar�sar�s. Wanneer u bors�voeding 
gee�, moe�en uw bors�en in de mees�e gevallen ook 
behandeld worden.

Bac�eriële vaginose 
Bac�eriële vaginose is geen soa, maar een vers�oring van 
he� bac�eriële evenwich� in de vagina. U kun� las� krijgen 
van lich�groene a�scheiding o� een onaangename geur. 
Bac�eriële vaginose kan spon�aan verdwijnen o� genezen na 
een behandeling. Deze vers�oring kan (vaker) �erugkomen.

Vóór de zwangerschap 

Wa� kan ik doen vóórda� ik zwanger ben?

Zoek ui� o� u de vaccina�ie �egen bo�, mazelen en rodehond 
(BMR) hee� gehad. Deze vaccina�ie zi� in he� 
Rijksvaccina�ieprogramma. Hee� u de vaccina�ie gehad, dan 
ben� u beschermd �egen deze ziek�en. Bovendien is uw kind 
dan beschermd �ijdens de zwangerschap en de eers�e 
maanden na de bevalling. Behalve door vaccina�ie, kun� u 
ook beschermd zijn �egen sommige ziek�en doorda� u een 
ziek�e hee� doorgemaak�. Da� is bijvoorbeeld he� geval bij 
wa�erpokken en vij�de ziek�e.

Als u �ijdens uw werk een verhoogde kans loop� op een 
in�ec�ie, ver�el dan uw werkgever da� u zwanger wil� worden. 
Uw werkgever o� de bedrij�sar�s kan u in�ormeren over 

even�uele risico’s en beschermende maa�regelen.
Is he� mogelijk da� u o� uw par�ner een seksueel over-
draagbare aandoening (soa) hee�? Laa� u samen me� uw 
par�ner onderzoeken, wan� soa‘s kunnen problemen bij 
uw ongeboren kind veroorzaken. U kun� een soa hebben 
zonder he� �e merken. Voorkom da� u een soa oploop�, voor 
maar ook �ijdens de zwangerschap. Een condoom bescherm� 
�egen alle erns�ige soa’s.

Persoonlijk advies over een gezonde lee�s�ijl en he� 
voorkomen van in�ec�ies �ijdens de zwangerschap kun� u 
krijgen bij de huisar�s o� bij de verloskundige. 
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Infec�ieziek�en om aler� op �e zijn
Blaason�s�eking
Blaason�s�eking word� veroorzaak� door bac�eriën in de urinewegen. Voel� u heel vaak aandrang om �e plassen?  
Da� kan wijzen op een blaason�s�eking. Andere klach�en die voorkomen: branderig gevoel bij en na he� plassen  
en �roebele urine die anders ruik�.  

Wa� is he� risico?
Een onbehandelde blaason�s�eking kan leiden �o� nierbekkenon�s�eking. De kans da� di� gebeur� is gro�er �ijdens  
een zwangerschap. Een nierbekkenon�s�eking kan vroeggeboor�e veroorzaken.  

Wa� kun� u doen?
Breng bij �wij�el een po�je urine voor con�role naar uw huisar�s o� gynaecoloog. Was voor he� plassen de ingang van de 
schede en vang de urine pas op als u eers� ie�s ui�geplas� hee�. U krijg� medicijnen als blijk� da� u een on�s�eking hee�. 
Die kunnen geen kwaad �ijdens de zwangerschap. 

Chlamydia
Chlamydia is een veelvoorkomende seksueel overdraagbare aandoening waar u vaak weinig van merk�, maar die uw 
vruch�baarheid kan vers�oren.

Wa� is he� risico?
Bij pasgeborenen kan Chlamydia oogon�s�ekingen en luch�wegin�ec�ies veroorzaken. Daarnaas� kan Chlamydia �ijdens de 
zwangerschap de kans op vroeggeboor�e verhogen. 

Wa� kun� u doen?
Laa� u onderzoeken op Chlamydia als u risico hee� gelopen. De ziek�e kan goed behandeld worden me� an�ibio�ica.  
Uw par�ner moe� ook behandeld worden.

Cy�omegalovirus (CMV)
He� cy�omegalovirus is een veelvoorkomend virus da� in lichaamsvloeis�ofen zoals urine en speeksel kan ziten.  
Soms leid� een in�ec�ie me� CMV �o� koor�s en moeheid, mees�al merk� u nie�s.  

Wa� is he� risico? 
Als u �ijdens de zwangerschap voor he� eers� in aanraking kom� me� CMV (die kans is minder dan 1%) kan he� virus 
worden overgedragen op uw kind. Van de kinderen die een in�ec�ie hebben opgelopen �ijdens de zwangerschap hee�  
5 �o� 10% meer o� minder erns�ige symp�omen bij de geboor�e. Bij 10 �o� 15 % van de kinderen die gezond leken bij  
de geboor�e, on�s�aan in de eers�e levensjaren alsnog symp�omen zoals een mo�orische o� men�ale ach�ers�and o� 
doo�eid.

Wa� kun� u doen?
Was uw handen na con�ac� me� urine (luiers), bloed o� speeksel om de kans op besmeting �e verkleinen. Doe geen 
speen in uw mond en probeer he� speeksel van andere kinderen �e vermijden.  

Griep (in�uenza)
Griep hee� een plo�seling begin me� snel oplopende koor�s, koude rillingen, hoo�dpijn en spierpijn. De koor�s word� 
vaak hoger dan 38.5 graden. 

Wa� is he� risico?
Hoge koor�s kan weeën opwekken (zie ‘koor�s’ op pagina 6). 

Wa� kun� u doen?
Neem bij koor�s hoger dan 38.5 graden con�ac� op me� de huisar�s o� uw behandelend gynaecoloog. Gebruik parace�amol 
�egen koor�s en pijnklach�en (gebruik geen aspirine o� ibupro�en). U krijg� an�ibio�ica als u naas� de griep ook een bac�eriële 
on�s�eking aan uw luch�wegen hee�. Haal� u elk jaar een griepprik? Dan kun� u di� ook �ijdens uw zwangerschap doen. 
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Groep B-s�rep�okokken (GBS)
GBS zijn bac�eriën die voorkomen in de vagina. Een deel van de zwangere vrouwen hee� deze bac�erie, vaak periodiek, 
zonder er zel� klach�en van �e hebben. 

Wa� is he� risico?
Als u GBS-drager ben�, kan uw kind besme� worden �ijdens de bevalling. Di� gebeur� vooral bij langdurig gebroken 
vliezen. Een klein deel van deze kinderen word� ook ziek van de bac�erie. GBS-ziek�e kan mees�al goed worden 
behandeld me� an�ibio�ica. 

Wa� kun� u doen?
Uw gynaecoloog gee� u ui� voorzorg an�ibio�ica als uw kind ex�ra risico loop� (langdurig gebroken vliezen o� dreigende 
vroeggeboor�e).  

Hepa�i�is B (geelzuch�)
Hepa�i�is B is een on�s�eking van de lever die veroorzaak� word� door he� hepa�i�is B-virus. Vaak merk� u nie� da� u 
geïn�ec�eerd ben�.  

Wa� is he� risico?
De ziek�e kan overgedragen worden van moeder op kind. He� kind hee� dan een gro�e kans op een chronische in�ec�ie. 

Wa� kun� u doen?
Iedere zwangere word� bij de eers�e con�role ge�es� op hepa�i�is B. Als u draags�er ben� van he� virus, krijg� uw baby 
kor� na de geboor�e an�is�ofen en een eers�e vaccina�ie �oegediend. Alle kinderen krijgen een vaccina�ie �egen hepa�i�is 
B in he� Rijksvaccina�ieprogramma aangeboden. De eers�e vaccina�ie krijgen kinderen na 6-9 weken na de geboor�e.

Herpes (koor�slip en geni�ale herpes)
He� herpesvirus gee� kleine, besmetelijke blaasjes op de lip. Bij geni�ale herpes ziten de blaasjes op de geslach�s-
delen. De blaasjes gaan vanzel� weer weg, maar komen me� regelmaa� �erug.  

Wa� is he� risico?
Een herpesin�ec�ie kan erns�ig verlopen bij een pasgeborene. U kun� uw kind besmeten als u voor he� eers� een 
koor�slip hee� o� als u blaasjes rond de vagina hee� op he� momen� van de bevalling. In he� geval van blaasjes rond  
de vagina kan de baby �ijdens de bevalling besme� raken en kan een keizersnede noodzakelijk zijn.   

Wa� kun� u doen?
Als u voor he� eers� een koor�slip hee�, probeer dan �e voorkomen da� uw kind in direc� con�ac� kom� me� de ac�ieve 
koor�slip. Was daarnaas� regelma�ig uw handen. Als u ook voor de zwangerschap al vaker een koor�slip  had, is uw kind 
waarschijnlijk beschermd doorda� he� �ijdens de zwangerschap an�is�ofen van u hee� meegekregen. Laa� mensen die 
een koor�slip hebben liever nie� op kraamvisi�e komen en in ieder geval de baby nie� zoenen, knufelen o� aanraken. 
Om besmeting �e voorkomen moe�en gezinsleden me� een koor�slip s�eeds hun handen wassen voor ze de baby 
aanraken en direc� con�ac� me� de koor�slip vermijden. 

Hiv
Hiv is he� virus da� aids veroorzaak�. 

Wa� is he� risico?
Een zwangere vrouw me� hiv kan haar ongeboren kind besmeten. Ook na de geboor�e kan besmeting op�reden, 
bijvoorbeeld via bors�voeding.  

Wa� kun� u doen?
Iedere zwangere vrouw word� bij de eers�e con�role ge�es� op hiv. Overdrach� op uw kind word� voorkomen door 
medicijnen en speciale maa�regelen �ijdens de zwangerschap en bevalling. He� is vers�andig om geen bors�voeding �e 
geven als u hiv hee�. 
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Kinkhoes�
Kinkhoes� word� veroorzaak� door een bac�erie en word� overgedragen via hoes�en en niezen. 

Wa� is he� risico?
Kinkhoes� is gevaarlijk voor jonge zuigelingen die nog nie� gevaccineerd zijn. Kinkhoes� is nie� gevaarlijk voor he� 
ongeboren kind. 

Wa� kun� u doen?
Raadpleeg uw huisar�s als u meer dan 34 weken zwanger ben� o� als u een pasgeboren baby hee� en iemand in uw gezin hee� 
kinkhoes�. Di� kan reden zijn om ui� voorzorg alle gezinsleden �e behandelen en daardoor in�ec�ie van de baby �e voorkomen.
U kun� zich in he� laa�s�e �rimes�er ook la�en vaccineren �egen kinkhoes�. Uw baby is dan vana� de geboor�e enkele 
maanden beschermd �egen deze ziek�e.

Lis�eriose (in�ec�ie me� lis�eria)
U merk� mees�al weinig van een in�ec�ie me� Lis�eria, soms zijn er griepach�ige klach�en.  

Wa� is he� risico?
Lis�eriose kan, vooral in de �weede hel� van de zwangerschap, leiden �o� he� overlijden van he� kind en vroeggeboor�e. 
Bij pasgeborenen verloop� lis�eriose erns�ig en soms dodelijk. 

Wa� kun� u doen?
Vermijd gedurende de hele zwangerschap con�ac� me� mogelijk besmete voedingsmiddelen en besmete aarde.  
Zie pagina 6.

Mazelen
Mazelen zorg� voor rode vlekjes op he� hele lichaam en hoge koor�s en kan erns�ige complica�ies geven. Mazelen kom� 
– sinds de invoering van de vaccina�ie – in  Nederland nog maar weinig voor. 

Wa� is he� risico?
Mazelen �ijdens de zwangerschap leid� in zeldzame gevallen �o� een miskraam o� vroeggeboor�e. Bij een pasgeborene 
verloop� de ziek�e zeer erns�ig en soms dodelijk.  

Wa� kun� u doen?
De mees�e baby’s zijn beschermd omda� de moeder is gevaccineerd o� mazelen hee� doorgemaak�. Ben� u nie� 
gevaccineerd en hee� u mazelen nooi� gehad, vermijd dan con�ac� me� pa�iën�en die mogelijk mazelen hebben. 
Raadpleeg uw huisar�s bij mogelijk con�ac� me� een mazelenpa�iën�. 

Rodehond (rubella)
Rodehond gaa� gepaard me� rode vlekjes, maar kan ook zonder verschijnselen verlopen. U kun� besme� worden als u in 
uw jeugd nie� ben� gevaccineerd �egen rodehond en de ziek�e ook nie� hee� doorgemaak�. Rodehond kom� – sinds de 
invoering van de vaccina�ie – in Nederland nog maar zelden voor.  

Wa� is he� risico?
Rodehond kan erns�ige gevolgen hebben voor he� ongeboren kind, vooral �ijdens de eers�e 16 weken van de zwanger-
schap: doo�eid, ooga�wijkingen, har�a�wijkingen en een vers�andelijke handicap. 

Wa� kun� u doen?
De mees�e zwangere vrouwen zijn beschermd door vaccina�ie o� doorda� zij zel� rodehond hebben doorgemaak�.  
Hee� u con�ac� gehad me� iemand me� rodehond en �wij�el� u o� u ben� gevaccineerd? Neem dan con�ac� op me� uw 
verloskundige, huisar�s o� gynaecoloog. 

Syflis
Sy�lis (lues) is een soa. In de eers�e �ase van de ziek�e on�s�aa� er een zweer�je op de plaa�s van besmeting: rond de 
geslach�sdelen, anus o� in de mond. Hierna kunnen ook op andere delen van he� lichaam huida�wijkingen verschijnen. 

Wa� is he� risico?
In de loop van de zwangerschap kan de baby geïn�ec�eerd worden. Sy�lis kan �o� een spon�ane miskraam leiden en kan 
erns�ige aangeboren a�wijkingen veroorzaken.  

Wa� kun� u doen?
De ziek�e moe� zo vroeg mogelijk in de zwangerschap behandeld worden, lie�s� voor de 14e week. Iedere zwangere 
word� bij de eers�e con�role ge�es� op sy�lis. Als blijk� da� u sy�lis hee�, dan word� u doorverwezen naar een ar�s en 
word� u behandeld me� an�ibio�ica. Ook uw par�ner moe� worden onderzoch� en even�ueel behandeld. 



14  |  Voorkom in�ec�ies, ui�gerekend nu!

Toxoplasmose (in�ec�ie me� �oxoplasma)
U merk� mees�al weinig van een in�ec�ie me� Toxoplasma, soms zijn er klach�en van moeheid, lus�eloosheid en koor�s 

Wa� is he� risico?
Toxoplasmose kan, vooral vroeg in de zwangerschap, leiden �o� een miskraam o� he� overlijden van he� kind. De kans 
daarop is klein. Als de besmeting la�er in de zwangerschap op�reed�, neem� he� risico op miskraam o� doodgeboor�e 
a�, maar kan he� leiden �o� aangeboren a�wijkingen. He� mees� voorkomend zijn ooga�wijkingen.  

Wa� kun� u doen?
Vermijd gedurende de hele zwangerschap con�ac� me� mogelijk besmete voedingsmiddelen en besmete aarde  
(zie pagina 6). 

Vij�de ziek�e
De vij�de ziek�e is een milde vlekjesziek�e die veroorzaak� word� door he� Parvo B19-virus. De ziek�e kan gemakkelijk 
worden verward me� andere vlekjesziek�en.  

Wa� is he� risico?
Krijg� u de ziek�e in de eers�e 20 weken van de zwangerschap, dan is er een klein risico op een miskraam o� 
doodgeboor�e.

Wa� kun� u doen?
Veel volwassenen hebben de ziek�e als kind al doorgemaak� en zijn levenslang beschermd. Overleg me� uw 
verloskundige, huisar�s o� gynaecoloog als gezinsleden o� kinderen op uw werk mogelijk de vij�de ziek�e hebben. Als u 
geïn�ec�eerd ben�, kan he� ongeboren kind worden onderzoch� op bloedarmoede en mogelijk behandeld worden.  

Wa�erpokken en gordelroos
Wa�erpokken en gordelroos worden door he�zel�de virus veroorzaak�. Wa�erpokken is een zeer besmetelijke 
kinderziek�e, �e herkennen aan me� voch� gevulde, jeukende blaasjes op de huid. He� virus word� verspreid door 
voch�druppel�jes in de luch� o� door direc� con�ac� me� de blaasjes. Ook gordelroos is besmetelijk: door con�ac� me� 
he� voch� ui� de blaasjes kan iemand die nog geen wa�erpokken hee� gehad wa�erpokken krijgen. De mees�e volwasse-
nen hebben ooi� wa�erpokken gehad en zijn daarom beschermd �egen he� virus. Ook he� ongeboren o� pasgeboren 
kind is dan beschermd.  

Wa� is he� risico?
Als u in de eers�e 20 weken van de zwangerschap voor he� eers� me� wa�erpokken word� besme�, is er een kleine kans 
op erns�ige a�wijkingen bij he� ongeboren kind. Als u rond de geboor�e wa�erpokken hee� (vana� 5 dagen voor de 
geboor�e �o� 2 dagen erna ), kan de baby erns�ig ziek worden. Daarnaas� hebben zwangere vrouwen een verhoogde 
kans op een erns�ige longon�s�eking.  

Wa� kun� u doen?
Als u ooi� wa�erpokken hee� gehad, dan ben� u beschermd. Wee� u nie� zeker o� u ooi� wa�erpokken had, dan kun� u di� 
door de huis- o� bedrij�sar�s la�en con�roleren. Als u nie� beschermd ben� en u door uw werk een verhoogd risico op 
bloo�s�elling loop� (bijvoorbeeld omda� u me� kinderen werk�), overweeg dan om u voor de zwangerschap �e la�en 
vaccineren. Als u nie� beschermd ben�, vermijd dan con�ac� me� kinderen en volwassenen die mogelijk wa�erpokken o� 
gordelroos hebben. Ga naar uw verloskundige, huisar�s o� gynaecoloog als u �och con�ac� hee� gehad me� iemand me� 
wa�erpokken o� gordelroos. 

Zikakoor�s
He� zikavirus word� verspreid door de gelekoor�smug o� denguemug. Deze mug kom� nie� van na�ure voor in 
Nederland. De ziek�e verloop� mees�al vrij mild. Wel zijn er s�eeds meer we�enschappelijke bewijzen da� een in�ec�ie 
�ijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor he� ongeboren kind. 

Wa� is he� risico?
He� zikavirus kan leiden �o� hersena�wijkingen van he� ongeboren kind. 

Wa� kun� u doen?
Nie�-noodzakelijke reizen naar gebieden waar he� zikavirus heers� worden a�geraden aan zwangere vrouwen. Er bes�aa� 
een kleine kans om he� zikavirus via seksueel con�ac� over �e dragen. Om besmeting �e voorkomen word� aan mannen 
die in landen zijn gewees� waar he� zikavirus voorkom�, geadviseerd om gedurende �wee maanden een condoom �e 
gebruiken.   
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Ach�ergrondinforma�ie 
Deze in�orma�ie is onder andere gebaseerd op de gegevens 
van he� Rijksins�i�uu� voor Volksgezondheid en Milieu.  
Als u meer wil� we�en kun� u �erech� bij: 

• He� Rijksins�i�uu� voor Volksgezondheid en Milieu: 
(www.rivm.nl)

• in�orma�ie over de vaccina�ies voor uw kind: 
www.rijksvaccina�ieprogramma.nl 

• in�orma�ie over in�ec�ieziek�en: 
www.rivm.nl/in�ec�ieziek�en 

• in�orma�ie over in�ec�ieziek�en en zwangerschap: 
www.rivm.nl/zwangerschapenin�ec�ies 

• in�orma�ie over he� bloedonderzoek aan he� begin van de 
zwangerschap: www.rivm.nl/zwangerschapsscreening 

• in�orma�ie over griep: www.rivm.nl/griep 
• in�orma�ie over in�ec�ieziek�en die je van dieren kun� 

krijgen: www.oneheal�h.nl 
• De GGD in uw regio. Als he� adres nie� onderaan deze 

pagina s�aa�, kun� u he� vinden via: www.ggd.nl 
• De Koninklijke Nederlandse Organisa�ie van 

Verloskundigen: www.knov.nl en www.deverloskundige.nl
• He� Nederlands Huisar�sen Genoo�schap, voor in�orma�ie 

over ziek�en en hun behandeling: htp://nhg.ar�senne�.nl 
• He� exper�isecen�rum voor hiv/aids en andere soa’s: 

www.soaaids.nl 
• Hiv Vereniging Nederland: www.hivne�.nl 
• De Nederlandse Vereniging voor Obs�e�rie en 

Gynaecologie: www.nvog.nl 
• S�ich�ing Werkgroep In�ec�ie Preven�ie, voor rich�lijnen 

over in�ec�iepreven�ie in de gezondheidszorg: 
www.rivm.nl/wip 

• He� arbopor�aal van he� minis�erie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid: www.arbopor�aal.nl 

• Brochure ‘Zwangerschap: Veilig werken en verlo�’ van he� 
minis�erie SZW. Voor meer in�orma�ie en een gra�is 
exemplaar van de �older bel ����-����, o� kijk op  
www.szw.nl > ‘onderwerpen’ > ‘Zwanger en werken’ o� 
op ‘Zwangerschaps- en bevallingsverlo�’. 

• He� Nederlands Cen�rum voor Beroepsziek�en (NCvB): 
Kennissys�eem In�ec�ieziek�en en Arbeid: www.kiza.nl. 
Hier is �evens een helpdesk beschikbaar.

• De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 
Bedrij�sgeneeskunde waar ook de NVAB-rich�lijn 
‘Zwangerschap, pos�par�umperiode en werk’ �e vinden is: 
www.nvab.ar�senne�.nl 

• He� Landelijk Cen�rum Hygiëne en Veiligheid, voor 
hygiënemaa�regelen op de peu�erspeelzaal, kinder-
opvang en scholen: www.ggdkennisne�.nl/lchv 

• He� Voedingscen�rum:  
www.voedingscen�rum.nl > Mijn kind en ik > Zwanger. 

• De Nederlandse Voedsel- en Warenau�ori�ei� (NVWA) 
voor in�orma�ie over voedselveiligheid: www.nvwa.nl 

• De Landelijke Coördina�ie Reizigersadvisering voor 
in�orma�ie en adressen: www.lcr.nl

• De Samenwerkende Bors�voeding Organisa�ies (SBO): 
www.bors�voeding.nl 

• He� Kwali�ei�sins�i�uu� voor de Gezondheidszorg (CBO) 
voor diverse rich�lijnen zoals hiv en wa�erpokken:  
www.cbo.nl

Meer informa�ie
Neem voor meer in�orma�ie con�ac� op me� uw verloskun-
dige, huisar�s o� gynaecoloog. U kun� ook inlich�ingen 
inwinnen bij de GGD in uw regio. Me� werkgerela�eerde 
vragen kun� u �erech� bij uw bedrij�sar�s. 

U kun� ook kijken op www.rivm.nl/
zwangerschapenin�ec�ieziek�en.



Di� is een ui�gave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Pos�bus � | ���� BA Bil�hoven
www.rivm.nl

mei ����

He� RIVM (Rijksins�i�uu� voor Volksgezondheid en Milieu) 
coördineer� in opdrach� van he� minis�erie van VWS de 
infec�ieziek�ebes�rijding in Nederland. He� RIVM bes�eed� 
ui�ers�e zorg aan ac�uele en correc�e publieksinforma�ie. Di� 
doe� he� RIVM in nauwe samenwerking me� deskundigen ui� 
diverse organisa�ies en beroepsgroepen.   

Aan deze informa�ie kunnen geen rech�en worden on�leend.

De zorg voor morgen begint vandaag
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