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A. Week 1 - De zwangere patiënt  
ü Kan de (patho) fysiologie van een zwangere vrouw onderscheiden van die van 

een niet zwangere, en kan klachten rondom de zwangerschap hieraan 
relateren. 

ü Hoorcollege 6 september 2016. 
 
Feiten over de zwangerschap 
Een aantal feiten over de zwangerschap zijn: 

• Een zwangerschap duurt 40 weken, 280 dagen; 
• Er worden ongeveer 180.000 baby’s per jaar geboren in Nederland; 
• 61% van de vrouwen bevalt in het ziekenhuis; 
• 15% van de vrouwen in Nederland bevalt per keizersnede; 
• 3450 gram is het gemiddelde geboortegewicht van baby’s in Nederland; 
• Er zijn ongeveer 250.000 zwangerschappen per jaar in Nederland; 
• Gemiddeld worden vrouwen op hun 29e zwanger, academici op hun 33e; 
• Het duur gemiddeld een half jaar voordat een vrouw gewenst zwanger wordt. 

 
Klinisch relevante perioden tijdens de zwangerschap zijn: 

• Miskraamperiode: tot 16 weken; 
• Partus immaturus: tot 24 weken; 
• Partus prematurus: tot 37 weken; 
• A terme: van 37 tot 42 weken; 
• Serotiniteit: de bevalling is na 42 weken nog niet op gang gekomen. 

 
Termijnbepaling 
De termijnbepaling kan worden gedaan door middel van het bepalen van de ELM (eerste 
dag van laatste menstruatie) of door een echoscopische meting van de crown-rump 
length (CRL), bipariëtale diameter (DBP) of head circumference (HC). Het bepalen van 
de termijn is belangrijk om seroteniteit te reduceren, door het vroegtijdig herkennen van 
intra-uteriene groeirestrictie of macrosomie wordt ook de perinatale mortaliteit en 
morbiditeit gereduceerd.  
 
Verloskundige Indicatielijst 
De verloskundige indicatielijst (VIL) vormt de basis voor de samenwerkingsafspraken 
in de verloskundige keten. De VIL geeft advies bij de verloskundige zorg in de eerste lijn, 
de zorg van de gynaecoloog in de tweede lijn en de samenwerking die tussen de eerste 
en tweede lijn plaatsvindt.  
 
Op de volgende manier wordt in de VIL onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
indicaties. Een A indicatie houdt in dat iemand onder eerstelijns verloskundige zorg mag 
blijven. Bij een B indicatie is er sprake van een overlegsituatie tussen eerste en tweede 
lijn. Een C indicatie houdt in dat iemand tweedelijns verloskundige zorg nodig heeft. Bij 
een D indicatie is er sprake van verplaatste eerstelijns verloskundige zorg, de patiënt 
mag dan wel onder verloskundige zorg bevallen, maar niet thuis.  
 
De zwangerschapscontroles 
 
Controle 1 
Tijdens de eerste controle wordt de anamnese afgenomen. Er wordt een echoscopische 
termijnbepaling gedaan en wordt er prenatale screening gedaan naar het syndroom van 
down en andere vormen van trisomieën. Ook wordt er bloedonderzoek gedaan, waarbij 
er wordt gekeken naar bloedgroep, Hb, Rhesus typering en ziektes, zoals Hepatitis, HIV, 
MCV en Lues. Belangrijk is ook het geven van voorlichting over de gezondheid en het 
voorbereiden op de zwangerschap, kindzorg en kraamzorg. 

 



Voorbeeldverslag Ontwikkeling, Voortplanting en Veroudering 1 UvA Geneeskunde 2017-2018 

 Facebook: SlimStuderen – UvA Geneeskunde 

 
 
 

3 

Vervolgcontroles  

Bij de volgende controles wordt er aandacht besteedt aan ieder geval de volgende 
punten: 

• Groei van de foetus en dan specifiek de uterusgrootte en de fundushoogte; 
• Echoscopisch onderzoek (20 weken echo); 
• Bloeddrukcontroles; Laboratoriumonderzoek; 
• Voorlichting en instructies over eventuele klachten die zich voordoen tijdens de 

zwangerschap; 
• Aan het eind van de zwangerschap wordt er gekeken naar de aard en de indaling 

van het voorliggende deel.  
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B. Week 1 - Klachten rondom de zwangerschap 
ü Kan de (patho)fysiologie van een zwangere vrouw worden onderscheiden van 

die van een niet zwangere vrouw en kunnen klachten rondom zwangerschap 
hieraan worden gerelateerd.  

ü Hoorcollege 6 september 2016.  
 
Klachten of ongemakken in de zwangerschap komen veel voor, het is belangrijk om hier 
kennis van te hebben Dit is om het verschil te kunnen maken tussen een normale en een 
afwijkende zwangerschap.  
De zwangerschap bestaat uit drie trimesters. Het eerste trimester loopt van nul tot en 
met dertien weken zwangerschap, het tweede trimester loopt van veertien tot en met 28 
weken zwangerschap en het derde trimester loopt van 29 tot en met 42 weken 
zwangerschap.  
 
Fysiologische veranderingen in de zwangerschap  
De vrouwelijke organen ondergaan tijdens de zwangerschap een aantal belangrijke 
fysiologische veranderingen.  
 
Veranderingen van de uterus en de eierstokken  
Er vindt mechanische rek, hyperplasie (celvermeerdering) en hypertrofie (cel 
vergroting) van de uterus (baarmoeder) plaats. Dit zorgt ervoor dat de uterus kan 
groeien.  
 
Het corpus luteum (gele lichaam) ontstaat nadat de ovulatie (eisprong) heeft 
plaatsgevonden en is het deel wat achterblijft in het ovarium (eierstok). Als een vrouw 
niet zwanger wordt, vergaat dit corpus luteum gewoon weer. Als een vrouw wel zwanger 
wordt, blijft dit corpus luteum nog een tijd bestaan en produceert progesteron, hierdoor 
blijft de zwangerschap in stand. Progesteron heeft ook invloed op het gladde 
spierweefsel. De baarmoeder is opgebouwd uit glad spierweefsel en progesteron zorgt 
ervoor dat dit meer rekbaar wordt.  
 
De baarmoedermond gaat minder hard groeien, deze hoort niet mee te groeien met de 
uterus. Hij blijft dus klein en dicht en wordt afgesloten door een slijmprop. Deze 
slijmprop is de barrière die infecties van buiten, buiten houdt.  
De vagina wordt sterker doorbloed, er is ook sprake van meer vochtverlies en meer 
afscheiding.  
 
Hormonale veranderingen  
De eerste acht weken produceert het corpus luteum progesteron en humaan 
choriongonadotrofine (hCG). hCG wordt ook wel het zwangerschapshormoon 
genoemd. Op een gegeven moment vindt er een utero-placentaire shift plaats, waarbij 
de progesteron productie wordt overgenomen door de placenta.  
 
Circulatoire veranderingen  
Tijdens de zwangerschap gaan de vaten verwijden, om de toegenomen doorbloeding van 
de weefsels te kunnen handhaven. Ook is er een toegenomen hoeveelheid extracellulair 
vocht. Dit zorgt ervoor dat er een beperkte daling van de bloeddruk plaats vindt. 
Uiteindelijk krijg je dus een hoge flow en een lage weerstand, dit noemen we de hyper 
dynamische circulatie van de zwangerschap. Halverwege de zwangerschap kan de 
bloeddruk wel wat dalen, dit wordt de mid-pregnancy drop genoemd.  
 
Respiratoire veranderingen  
Al vanaf de derde week van de zwangerschap gaat het ademminuutvolume omhoog. Dit 
wordt veroorzaakt door een hoger teugvolume, zonder een stijging van de 
ademfrequentie. Dit komt door een hogere gevoeligheid van het ademhalingscentrum 
voor pCO2. In het derde trimester stijgt het diafragma (middenrif), waardoor de longen 
minder ruimte hebben.  
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De ademhaling wordt efficiënter, maar het geeft voor vrouwen het gevoel van 
kortademigheid.  
 
Veranderingen van de spijsvertering 
De maagmotiliteit neemt af.  
De nierfunctie neemt toe, er is een toename van glomerulaire filtratiesnelheid en 
toename van de nier-doorbloeding.  
 
Zwangerschapssymptomen  
Eerste trimester  
In het eerste trimester krijgt een vrouw soms afkeer van voedsel of bepaalde geuren, 
ook kan zij vreetbuien krijgen. Veel vrouwen hebben in het eerste trimester last van 
misselijkheid en braken, 40-80% van de zwangere vrouwen lijdt aan enige vorm van 
zwangerschapsmisselijkheid. Zwangerschapsmisselijkheid wordt veroorzaakt door 
hormonale veranderingen, met name door het stijgen van het humaan 
choriongonadotrofine (hCG). Ook kan het veroorzaakt worden door de afname van 
maagmotiliteit en psycho-emotionele factoren. Zwangerschapsmisselijkheid start vaak al 
bij vijf weken zwangerschap. Bij ochtendmisselijkheid helpt het als de zwangere vrouw al 
iets eet voordat ze op staat. Verder kan het helpen om kleine maaltijden verspreid over 
de dag te eten. Eventueel kunnen gemberthee, acupunctuur of een anti-emetica ook 
helpen.  
Hyperemesis gravidarum is het aanhoudend braken, wat kan leiden tot  
gewichtsverlies en uitdroging. De oorzaak is waarschijnlijk het verhoogde hCG, bij een 
meerlingzwangerschap is er een sterk verhoogd hCG en hier  komt hyperemesis 
gravidarum vaker voor. Soms is een ziekenhuisopname noodzakelijk, de behandeling 
bestaat vooral uit rehydratie. De prognose is gunstig voor zowel zwangere als kind. Soms 
ontstaat er een ontsteking van het onderste deel van de slokdarm door het aanhoudende 
braken, dit noemen we een refluxoesofagitis.  
Als een vrouw niet meer plast, is dat een teken van dehydratie.  
 
Verder kunnen vrouwen last hebben van vaker plassen, de oorzaak hiervan is een 
verhoogde druk op de blaas door groei van de uterus, hormonale veranderingen en een 
toegenomen nierfunctie in de zwangerschap. De hele zwangerschap moeten zwangere 
vrouwen vaker plassen.  
 
Bij vaker plassen en een pijnlijke, branderige mictie, moet altijd gedacht worden aan een 
blaasontsteking. De behandeling hiervan is antibiotica, de eerste keus is nitrofurantoïne 
gedurende zeven dagen, twee keer per dag 100 gram.  
 
Extreme vermoeidheid is een klacht waar zwangere vrouwen ook last van kunnen 
hebben. Progesteron heeft een relaxerende werking op de baarmoeder, maar heeft ook 
een verslappende werking op andere spieren. Verder werkt progesteron 
slaapverwekkend. Het is belangrijk dat vrouwen die hier last van hebben voldoende rust 
nemen en op tijd naar bed gaan. Verder moeten zij gezond eten en blijven bewegen.  
Een oorzaak van extreme vermoeidheid kan anemie (bloedarmoede) zijn. Andere 
symptomen van een anemie zijn duizeligheid, hartkloppingen, zweten en oorsuizen.  
 
Verdere klachten die bij het eerste trimester horen zijn: 

• Brandend maagzuur; 
• Ptyalisme (toegenomen speekselafvloed); 
• Constipatie; 
• Hoofdpijn; 
• Pijnlijke borsten; 
• Heup-zenuwpijn; 
• Flatulentie (winderigheid); 
• Puistjes en pukkels; 
• Stemmingswisselingen. 
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Tweede en derde trimester  
Zwangere vrouwen in het tweede en derde trimester hebben vaak last van opgezwollen 
handen en voeten. Dit wordt veroorzaakt door vaatverwijding, veroorzaakt door 
progesteron, stuwing en belemmering van de veneuze afvoer door de groter wordende 
uterus.  

Gegeneraliseerd oedeem door een capillair lek, kan veroorzaakt worden door  
pre-eclampsie. Bijkomende klachten zijn dan hoofdpijn, visusstoornissen en 
bovenbuikpijn. Een vrouw heeft dan een hoge bloeddruk en proteïnurie.  
 
Tijdens en na de zwangerschap kunnen stemmingsproblemen optreden. Gedurende de 
zwangerschap komt een depressie iets vaker voor dan buiten de zwangerschap. Een 
onbehandelde depressie kan zorgen voor verminderde foetale groei, inadequate voeding, 
roken en alcoholgebruik, slechtere opkomst op prenatale controles en somatisatie.  
Angst komt ook veel voor, vooral angst voor de bevalling, angst voor het krijgen van een 
gehandicapt kind en angst voor het veranderen van het uiterlijk. Ook na de bevalling 
komen beangstigende en dwangmatige gedachten veel voor.  
 
Verdere klachten die bij het tweede en derde trimester horen zijn: 

• Aambeien; 
• Moedervlekken; 
• Lekkende borsten; 
• Warm en koud voelen; 
• Jeuk; 
• Spataders; 
• Duizeligheid; 
• Slecht slapen; 
• Striae; 
• Bloedneuzen; 
• Brandend maagzuur; 
• Constipatie; 
• Kuitkramp.   
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C. Week 1 - Basis farmacokinetiek  
ü De volgende farmacokinetische begrippen uitleggen: absorptie, biologische 

beschikbaarheid, verdelingsvolume, klaring, halfwaardetijd, metabolisme door 
lever en excretie door nier. 

ü Kennis van betrouwbare informatiebronnen met betrekking tot de veiligheid 
van medicatie tijdens de zwangerschap en lactatie.  

ü Hoorcollege 6 september 2016. 
 
Farmacokinetiek beschrijft het verloop van de concentratie van het geneesmiddel in het 
lichaam afhankelijk van de dosering en plaats van toediening. Dit is van belang omdat de 
werking van geneesmiddelen vaak concentratieafhankelijk is.  
 
Bij het voorschrijven van een geneesmiddel moet de concentratie werkzaam zijn, maar 
niet toxisch. Het gebied waarbinnen een geneesmiddel werkzaam is, maar niet toxisch, 
noemen we de therapeutische breedte. 
 
De weg van een geneesmiddel begint bij absorptie. Vervolgens vindt er distributie plaats, 
in het bloed. Vervolgens wordt het geneesmiddel gemetaboliseerd. Uiteindelijk vindt er 
excretie van het geneesmiddel plaats.  

Toedieningswegen en toedieningsvormen 
Verschillende toedieningswegen en toedieningsvormen worden hieronder genoemd:  

• Enteraal: 
- Oraal: tablet, dragee, capsule, drank; 
- Rectaal: zetpil, rectiole, klysma; 

• Transdermaal (pleister); 
• Topicaal (lokaal): 

- Inhalatie; 
- Zalf; 
- Lotion; 
- Intra-uterine device (IUD); 

• Parenteraal (niet via de darmen): 
- Injectie (subcutaan, intramusculair, intraveneus). 

 
Beweging van geneesmiddelen  
 
Beweging van geneesmiddelen over celmembranen  
Een geneesmiddel moet opgenomen worden, bijvoorbeeld in de darmen. Hiervoor moet 
het geneesmiddel de celmembraan passeren. Een membraan bestaat uit een lipide 
dubbellaag.  
 
Er zijn drie belangrijke routes die een geneesmiddel kan nemen om een membraan te 
passeren. Namelijk diffusie door de lipide dubbel laag, dit is alleen mogelijk voor lipide 
geneesmiddelen. Daarnaast is het mogelijk voor geneesmiddelen om het membraan te 
passeren via kanalen, hier kunnen geneesmiddelen die goed in water oplossen doorheen. 
Verder zijn er nog speciale transporteiwitten die kunnen zorgen dat het geneesmiddel het 
membraan kan passeren.  
 
De beweging van geneesmiddelen over celmembranen wordt beïnvloed door fysisch-
chemische eigenschappen: 

• Vetoplosbaarheid (lipofiliteit) tegenover wateroplosbaarheid (hydrofiliteit); 
• Polariteit; 
• Grootte; 
• Zuur of base.  
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Verdelingsvolume  
Het verdelingsvolume wordt gebruikt om de verdeling van een geneesmiddel in het 
lichaam uit te drukken. Om op een simpele manier het verdelingsvolume te berekenen, 
neem je aan dat het geneesmiddel helemaal geabsorbeerd is. Het verdelingsvolume 
bereken je door de dosis te delen door de concentratie. Het verdelingsvolume wordt in 
twee verschillende eenheden weergegeven. Namelijk in liters en in liter per kilogram. Als 
liter per kilogram gebruikt wordt, kan het verdelingsvolume voor een specifieke patiënt 
berekent worden. Het verdelingsvolume is een virtueel volume.  
 
Eliminatie 
Eliminatie is metabolisme of excretie, of een combinatie van beiden. De 
halfwaardetijd is de tijd waarin de plasmaconcentratie halveert. De klaring is het 
volume plasma dat per tijdseenheid volledig van het geneesmiddel gezuiverd wordt.  
Metabolisme is een chemische verandering van het geneesmiddel. De werking van het 
geneesmiddel kan dan omlaag of omhoog gaan. Soms wordt een geneesmiddel pas actief 
wanneer deze gemetaboliseerd wordt. Excretie is de uitscheiding van geneesmiddelen of 
metabolieten. Dit kan plaatsvinden door verschillende mechanismen.  
 
In het onderstaande plaatje zie je hoe de eliminatie door lever en nier gaat. 
 

 
Bron: College ‘Basis farmacokinetiek’, Ron Mathôt, dia 27.  
 
Sommige geneesmiddelen kunnen uitgescheiden worden via gal.  
Als een deel van het geneesmiddel meteen al wordt afgebroken door de lever, moet daar 
rekening mee gehouden worden, als een geneesmiddel wordt voorgeschreven. We 
noemen het effect dat het geneesmiddel voor een deel, meteen door de lever wordt 
afgebroken het first-pass effect. Als een geneesmiddel intraveneus wordt toegediend 
heeft het geen last van het first pass 
effect, omdat het direct in het bloed 
terecht komt. We zeggen daarom dat de 
biologische beschikbaarheid bij 
intraveneuze toediening 100% is. Bij 
andere manieren van toediening kan de 
biologische beschikbaarheid lager zijn.  
 
Excretie door de nier 	

In de nier zijn drie processen van belang 
als het gaat om excretie:	

• Glomerulaire filtratie; 
• Tubulaire secretie is een actief 

proces; 
• Tubulaire reabsorptie.  Bron: College ‘Basis farmacokinetiek’, Ron Mathôt, dia 

24.  
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Geneesmiddelinteractie 
Geneesmiddelen kunnen het metabolisme remmen of stimuleren. Dit heeft weer een 
invloed op de concentratie van andere geneesmiddelen.  
 
Geneesmiddelen en zwangerschap 
Als er geneesmiddelen worden voorgeschreven tijdens de zwangerschap moet er altijd 
rekening gehouden worden met eventuele schade voor de foetus.  
Ook bij een lacterende vrouw kunnen niet zomaar alle geneesmiddelen worden 
voorgeschreven. 
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D. Week 1 – Preconceptie adviezen en prenatale zorg 
ü Kan de belangrijkste preconceptionele adviezen benoemen. 
ü Kan passende prenatale zorg adviseren. 
ü Werkcollege 6-9-2016.  

 
Preconceptiezorg is zorg die begint voor de zwangerschap en doorgaat tot dat de 
zwangerschapscontroles bij een arts of verloskundige beginnen. Het doel van 
preconceptiezorg is het voorkomen van afwijkingen en ziekten bij moeder en kind door 
het opsporen en indien mogelijk elimineren van risicofactoren voor de bevruchting.  
  
Risico bij zwangerschap: 

• Leefstijl: 
- Roken; 
- Drinken; 
- BMI; 

• Afkomst: 
- Erfelijke aandoeningen; 
- Consanguiniteit; 

• Werken en thuis: 
- Stress; 
- Onregelmatig werk; 
- Fysieke arbeid; 
- Werken met straling; 
- Schadelijke stoffen 
- Andere kinderen; 

• Ziekten: 
- Diabetes; 
- Hypertensie; 

• Medicijnen en inentingen: 
- Medicatie aanpassen; 
- Rode hond; 

• Eerdere zwangerschap: 
- Rhesusfactor; 
- Fluxus in voorgeschiedenis; 
- Keizersnede in de voorgeschiedenis; 
- Schouderdystocie in de voorgeschiedenis.  

  
Preconceptioneel kan je iets doen aan leefstijl, werken en thuis, ziekten en medicijnen en 
inentingen.  
  
Maternale sterfte 
Maternale sterfte is de sterfte van een moeder tijdens de zwangerschap en bevalling.  
De meest voorkomende oorzaken van maternale sterfte:  

• (Pre)-eclampsie; 
• Thrombo-embolie; 
• Acute sterfte zonder directe oorzaak; 
• Sepsis; 
• Fluxus; 
• EUG, choriocarcinoom; 
• Suïcide (postpartumdepressie). 

  
Perinatale sterfte  
Perinatale sterfte is het sterven van een kind, rond de geboorte.  
De meest voorkomende oorzaken van perinatale sterfte zijn: 

• Prematuriteit; 
• Aangeboren afwijkingen; 
• Dysmaturiteit; 
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• Baringsproblemen; 
• Maternale ziektes; 
• Infecties.  

  
Roken en zwangerschap  
Roken in de zwangerschap geeft een verhoogd risico op: 

• Extra uteriene graviditeit (EUG); 
• Foetale groeibeperking; 
• Abruptio placentae; 
• Vroegtijdig gebroken vliezen; 
• Vroeggeboorte; 
• Intra uteriene vruchtdood; 
• Neonatale sterfte.  

  
Hoge BMI en zwangerschap 
Bij een verhoogd BMI is er een grotere kans op zwangerschapsdiabetes, 
zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie, deze kans stijgt bij een toenemend BMI. 
Gemiddeld is het foetale gewicht hoger naarmate lengte en gewicht van de moeder 
groter zijn.  
De VIL geeft een aanbeveling om te verwijzen bij een BMI boven de veertig. Verder is 
het belangrijk om aandacht te hebben voor transport en de plaats van de baring.  
Prenatale adviezen bij een hoog BMI is het stimuleren om gezond te eten en voldoende 
te bewegen, eventueel met professionele ondersteuning. Daarnaast zijn effectieve 
leefstijlinterventies belangrijk en moet je iemand altijd respectvol benaderen.  
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E. Week 1 - Farmacokinetiek  
ü Leerdoelen en studiestof horend bij ZSO 1.3. 
ü Kan de betekenis van de volgende begrippen uitleggen en zo nodig toepassen: 

farmacokinetiek, absorptie, verdeling, metabolisme, eliminatie, first pass 
effect, cytochroom P450, verdelingsvolume, steady state en oplaaddosis.  

ü Kan de invloed van zwangerschap beschrijven op de absorptie, verdeling, het 
metabolisme en de eliminatie van geneesmiddelen.  

ü Kan definiëren wat een geneesmiddeleninteractie is en kan de verschillende 
mechanismen van geneesmiddeleninteracties beschrijven. 

ü Waller et al., Medical pharmacology and therapeutics, vierde druk, pagina’s 
31-56. 

ü Waller et al., Medical pharmacology and therapeutics, vierde druk, pagina’s 
695-696. 

 
Biologische basis van farmacokinetiek 
 
De reactie van een individu op een bepaald geneesmiddel is afhankelijk van de 
farmacologische eigenschappen van dat geneesmiddel op de plaats van werking. Echter, 
de tijd tussen inname en respons, intensiteit en duur van de respons zijn afhankelijk van 
parameters als: 

• Snelheid en omvang van het geneesmiddel vanaf de plaats van inname; 
• Verdeling van het geneesmiddel naar verschillende weefsels, inclusief de plaats 

van werking; 
• Snelheid van eliminatie. 

  
In totaal wordt de respons van de patiënt bepaald door een combinatie van de effecten 
van het geneesmiddel op de plaats van werking in het lichaam (farmacodynamiek) en 
de manier waarop het lichaam de overdracht van het geneesmiddel naar de plaats van 
werking beïnvloedt (farmacokinetiek). De verschillende aspecten van de 
farmacokinetiek worden bepaald door de volgende processen: 

• Absorptie: de overdracht van het geneesmiddel vanaf de plaats van toediening 
naar de algemene circulatie; 

• Verdeling: de overdracht van het geneesmiddel vanaf de algemene circulatie 
naar de verschillende organen van het lichaam; 

• Eliminatie: het verwijderen van het geneesmiddel uit het lichaam, bestaande uit 
excretie of metabolisme. 

  
Absorptie  
De meest gemakkelijke route van inname van geneesmiddelen is oraal. Het grote 
oppervlak van de dunne darm gecombineerd met de hoge bloedstroom geven een snelle 
en complete absorptie. Verschillende factoren kunnen echter wel invloed hebben op de 
snelheid en mate waarin een geneesmiddel kan overgaan van het darmlumen naar de 
algemene circulatie.  

• Structuur van het geneesmiddel: geneesmiddelen moeten in vet oplosbaar zijn 
om geabsorbeerd te kunnen worden door de darmen. Afhankelijk van polariteit en 
pH, kunnen geneesmiddelen langzamer of incompleet geabsorbeerd worden. De 
structuur kan het geneesmiddel ook onstabieler maken onder zure 
omstandigheden zoals in de maag of in de aanwezigheid van verteringsenzymen. 
Deze medicatie wordt middels injectie geadministreerd, maar andere routes zijn 
ook mogelijk. 

- Bij percutane toediening (meestal zalf of crème) vormt de epidermis 
(huidlaag) een effectieve doorlaatbare barrière voor de overdracht van in 
water oplosbare geneesmiddelen. De langzame en continue afgifte kan 
gebruikt worden om een lage maar relatief constante concentratie in het 
bloed te bewerkstelligen. 

- Subcutane injecties (injecties onder de huid) worden voornamelijk 
beperkt tot kleine volumes en zijn daarom ook vooral bedoeld voor lokale 
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effecten of voor het vertragen van de absorptie. Langzame opname vanaf 
de plaats van injectie kan resulteren in een verhoogde duur van de 
werking. 

- De snelheid van absorptie van een intramusculaire injectie (injectie in 
de spier) is afhankelijk van twee variabelen: de lokale bloedstroom en de 
wateroplosbaarheid van het geneesmiddel. Door het geneesmiddel meer 
vet oplosbaar te maken kan de snelheid van absorptie vertraagd worden.  

- De goed doorbloede mucosa van de neus in combinatie met de lage 
hoeveelheid proteases en metaboliserende enzymen maken het een ideale 
plaats voor intranasale administratie (toediening in de neus). Het wordt 
voor zowel systemisch als voor lokaal toegepast. 

- Vanwege de moeilijkheid van het overbrengen van niet vluchtige 
geneesmiddelen naar de alveoli van de longen, wordt administratie door 
middel van inhalatie voornamelijk beperkt tot vluchtige verbinding en 
lokaal werkzame geneesmiddelen. 

• Alvorens een geneesmiddel geabsorbeerd wordt, moet het tablet of de capsule uit 
elkaar vallen en oplossen om zo een moleculaire oplossing te vormen. Voor de 
meeste geneesmiddelen geldt dat dit snel en compleet gebeurt maar wanneer een 
geneesmiddel zo is aangepast dat dit langzaam gebeurt, kan hierdoor de snelheid 
van absorptie bepaald worden. Oplossen van een tablet of capsule in de maag kan 
ook voorkomen worden door middel van een zuur-onoplosbaar laagje. 

• De snelheid waarmee de maag geleegd wordt bepaalt de snelheid waarmee het 
geneesmiddel overgebracht wordt naar de dunne darm. Deze snelheid kan 
beïnvloed worden door medicatie die dit proces vertragen en voedsel inname. 

  
First pass effect  
Metabolisme van een geneesmiddel kan ook plaatsvinden voor of tijdens de absorptie. Dit 
wordt het first pass effect genoemd. Dit effect kan de aanvankelijke hoeveelheid van 
ingenomen dosis die de algemene circulatie bereikt beperken. Geneesmiddelen die oraal 
toegediend worden, moeten vier metabolische barrières passeren voordat zij de 
algemene circulatie bereiken: 

• Intestinale lumen; 
• Intestinale wand; 
• Lever; 
• Longen. 

  
Verdeling 
Na de absorptie wordt het geneesmiddel reversibel overgedragen van de algemene 
circulatie naar de weefsels wanneer de concentratie in het bloed stijgt. Wanneer de 
concentratie in het bloed daalt, wordt het geneesmiddel van de weefsels naar het bloed 
overgebracht.  
Na intraveneuze toediening, stijgt de concentratie in het bloed zeer snel en wordt het 
medicijn daarom ook snel overgedragen aan het goed doorbloede weefsel. Hier ontstaan 
dan ook relatief hoge concentraties. Echter wordt het geneesmiddel ook continu 
overgedragen aan minder goed doorbloede weefsels. Hierdoor daalt de concentratie in 
het bloed en parallel hieraan de concentratie in de goed doorbloede weefsels. Dit 
resulteert in een omkeer van het geneesmiddel van de goed doorbloede weefsels terug 
naar het bloed. Bij geneesmiddelen die intraveneus worden toegediend vanwege een snel 
effect is het daarom belangrijk om deze tijdig te beëindigen. 
  
Steady state en oplaaddosis 
Om een constante concentratie in het bloed te behouden moet een zogenaamde steady 
state bereikt worden, waarbij toediening/input van het geneesmiddel en 
eliminatie/output in balans zijn. De duur voor het bereiken van deze balans is bij 
constante infusie afhankelijk van de eliminatie halfwaardetijd (de tijd waarna van een 
oorspronkelijke hoeveelheid stof nog precies de helft over is). Wanneer de halfwaardetijd 
kort (bijvoorbeeld 6 uur) is dan is het grootste gedeelte van de dagelijkse dosis binnen 
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24 uur uit het lichaam. Hierdoor kan een steady state al de eerste of tweede dag van de 
behandeling bereikt worden. Bij een langere halfwaardetijd doet zich echter een 
probleem voor. Bij een halfwaardetijd van 12 tot 24 uur wordt een steady state niet 
eerder dan twee tot vier dagen na start van de behandeling bereikt. Bij een 
halfwaardetijd van één week is dit zelfs niet eerder dan na vier tot vijf weken. Om dit te 
voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een oplaaddosis. Deze oplaaddosis is een 
hoge initiële of eerste dosering die gelijk staat aan de totale lichaamsdosis die bereikt 
wordt door middel van de steady state. Hiermee wordt elke vertraging tussen de start 
van de behandeling en het bereiken van steady state vermeden doordat het lichaam als 
het ware “opgeladen” wordt. 
  
Eliminatie 
Eliminatie kan bestaan uit verschillende processen zoals metabolisme waarbij het 
geneesmiddel getransformeerd wordt in een ander molecuul en/of excretie waarbij het 
moleculaire geneesmiddel uit het lichaam gedreven wordt in vloeibare, vaste of 
gasachtige afvalstof.  
  
Metabolisme 
Metabolisme is essentieel voor het verwijderen van vet oplosbare stoffen uit het lichaam. 
Het verandert namelijk het in vet oplosbare molecuul in een water oplosbare soort. Als 
het geneesmiddel vet oplosbaar zou blijven, zou het geresorbeerd worden uit de urine. 
Na metabolisering kan het nu water oplosbare molecuul snel geëlimineerd worden via de 
urine. Metabolisme van geneesmiddelen produceert een nieuwe chemische entiteit, wat 
nieuwe farmacologische eigenschappen met zich mee kan brengen. 

• Verlies van biologische activiteit (geen receptorbinding mogelijk); 
• Afname van activiteit (metaboliet heeft enig behoud van activiteit); 
• Toename van activiteit (metaboliet heeft meer potentie dan origineel 

geneesmiddel); 
• Verandering van de natuur van de activiteit (metaboliet heeft andere 

farmacologische/toxicologische eigenschappen). 
  
De verschillende stappen binnen het metabolisme van geneesmiddelen kunnen in twee 
fasen verdeeld worden. Gedurende fase één, ook wel de preconjugatie fase genoemd, 
wordt door middel van oxidatie, reductie en hydrolyse een passend substraat gevormd 
voor fase twee, de conjugatie reactie. Een van de belangrijkste moleculen betrokken bij 
de fase één (oxidatie) reacties zijn de cytochroom P450 enzymen. Deze enzymen 
bevinden zich voornamelijk in de cellen van de lever. Tijdens de tweede fase wordt een 
covalente binding gevormd tussen het metaboliet van het geneesmiddel, gevormd in fase 
één, en een normaal bestandsdeel van het lichaam (endogeen substraat). 
  
Excretie 
Geneesmiddelen en hun metabolieten kunnen uit de circulatie worden geëlimineerd via 
verschillende routes: 

• Via vloeistoffen (urine, gal, zweet, tranen, borstvoeding, etc.): deze route is 
voornamelijk belangrijk voor polaire verbindingen met een laag moleculair 
gewicht; 

• Via vaste stoffen (feces, haar, etc.): fecale eliminatie is voornamelijk belangrijk 
voor verbinding met een hoog moleculair gewicht die via het gal uitgescheiden 
worden. Vanwege de langzame groei van haar is deze vorm van excretie niet 
kwantitatief van belang. Niettemin kan de verdeling van het geneesmiddel langs 
de schaft van het haar wel een indicatie geven over de geschiedenis van inname 
van geneesmiddelen; 

• Via gassen (uitgeademde lucht): alleen van belang bij vluchtige verbindingen. 
  
Farmacokinetiek tijdens de zwangerschap 
Tijdens de zwangerschap vertegenwoordigt de foetus een maternaal compartiment dat 
zich langzaam in evenwicht stelt. De overdracht via de placenta wordt bepaald door de 
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concentratie gradiënt tussen foetale en maternale circulatie. De placenta vormt hierbij 
een potentiële barrière tegen de overdracht van geneesmiddelen van de maternale 
circulatie. Echter kunnen vet oplosbare verbindingen met een laag moleculair gewicht 
deze barrière vaak wel doorbreken. Om de foetale blootstelling te beperken heeft de 
placenta enige capaciteit om geneesmiddelen te metaboliseren. Ook heeft de lever van 
de foetus zelf een matig vermogen tot metaboliseren. De maternale farmacokinetiek 
worden beïnvloedt door verschillende fysiologische veranderingen, voornamelijk tegen 
het einde van de zwangerschap: 

• Toename hepatisch metabolisme van geneesmiddelen; 
• Toename renale bloedstroom en glomerulaire filtratie snelheid (GFR); 
• Afname plasma concentraties albumine. 

  
Deze veranderingen hebben als gevolg dat de maternale concentraties van 
geneesmiddelen in het bloed vaak lager zijn.  
  
Geneesmiddelen interacties 
Een interactie tussen geneesmiddelen kan, dit doet zich voor wanneer er sprake is van 
een reactie op een combinatie van geneesmiddelen, die anders is dan verwacht kon 
worden wanneer beide geneesmiddelen afzonderlijk gebruikt zouden worden. 
De consequenties van geneesmiddelen interacties kunnen in vier verschillende typen 
worden onderverdeeld: 

• Dosis verhoging: Wanneer beide geneesmiddelen hetzelfde effect produceren en 
de grootte van dit effect ontstaat door simpele toevoeging van de doseringen, na 
aftrek van eventuele verschillen in potentie. Deze situatie ontstaat wanneer meer 
dan één geneesmiddel wordt gebruikt om één toestand te behandelen. 

• Respons verhoging: Wanneer beide geneesmiddelen een ander effect 
produceren en een combinatie ervoor zorgt dat beide effecten geproduceerd 
worden. Deze situatie ontstaat wanneer twee geneesmiddelen worden gebruikt 
om verschillende condities te behandelen. 

• Synergisme: Wanneer beide geneesmiddelen hetzelfde effect produceren en de 
grootte van dit effect groter is dan voorspeld kon worden bij simpele toevoeging 
van de doseringen, na aftrek van eventuele verschillen in potentie. Synergisme 
ontstaat wanneer elk geneesmiddel een ander mechanisme bezit of een andere 
stap beslaat in het proces dat leidt tot een algemeen effect. Dit is het doel van het 
gebruik van verschillende medicatie tijdens chemotherapie. 

• Antagonisme: Wanneer beide geneesmiddelen hetzelfde effect produceren en de 
grootte van dit effect lager is dan voorspeld kon worden bij simpele toevoeging 
van de doseringen, na aftrek van eventuele verschillen in potentie. Deze situatie 
kan zich voordoen wanneer een gedeeltelijke agonist toegevoegd wordt aan een 
complete agonist wat de algemene activiteit verminderd. 
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F. Week 1 – preconceptiezorg 
ü Leerdoelen en studiestof horend bij ZSO 1.4. 
ü Kan de belangrijkste pre-conceptionele adviezen benoemen die aan een paar 

met kinderwens gegeven zouden moeten worden. 
ü Heineman et al., Obstetrie en gynaecologie, zevende druk, paragraaf 12.3: de 

rationale en essentie van prenatale zorg. 
ü Heineman et al., Obstetrie en gynaecologie, zevende druk, hoofdstuk 9: 

preconceptiezorg. 
  
Prenatale zorg heeft als doel een optimale uitkomst van de zwangerschap voor zowel 
moeder als kind te bereiken. Ook een goed zwangerschapsbeloop is belangrijk. Denk 
hierbij aan veiligheid, ruimte voor eigen keuzen en zo mogelijk een plezierige 
zwangerschap. De basale prenatale zorg bestaat uit enkele specifieke handelingen bij het 
eerste bezoek en een aantal controlebezoeken. De eerste prenatale controle is een goed 
moment om te informeren naar sociaaleconomische omstandigheden, de psychosociale 
situatie en mogelijk huiselijk of seksueel geweld. Risicobeoordeling, het geven van 
adviezen, het geven van voorlichting en het beantwoorden van vragen zijn terugkerende 
onderdelen van de prenatale zorg.  
  
Aanpassingen in het beleid van prenatale zorg 
Op grond van risico en zorgbehoefte kan van het schema van de basale prenatale zorg 
worden afgeweken. Een onderscheid moet gemaakt worden tussen situaties met een 
feitelijk verhoogd risico en situaties met een afwijkende risicoperceptie. Bij een 
afwijkende risicoperceptie is het door een zwangere ervaren gezondheidsrisico afwijkend 
van de werkelijke kans op gezondheidsschade. Door de zorgbehoefte te vervullen 
ontstaat een relatief grote kans op iatrogene schade (door medisch handelen 
veroorzaakte schade). Daarom gelden de volgende vuistregels voor aanpassingen in het 
beleid van prenatale zorg: 

• Elke interventie moet een redelijkerwijs haalbaar doel dienen; 
• Bij de afweging welke zorg zinvol en noodzakelijk is, moet rekening gehouden 

worden met de toetsingscriteria van Wilson en Junger (1968). De bewijsvoering 
voor de effectiviteit van aangeboden zorg moet sterker zijn dan bij gevraagde 
zorg; 

• Het verrichten van controles, onderzoeken en bepalingen zonder expliciete of 
haalbare doelstelling doet vaak meer kwaad dan goed; 

• Hoewel er ruimte moet zijn voor persoonlijke keuzen van de zwangere, is er ook 
een grens tussen wat voor de patiënt noodzakelijk en betaalbaar is 
(gezondheidszorg) en wat de zwangere als cliënt wenselijk beschouwt 
(welzijnszorg).  

  
Preventie 
De strategie van prenatale zorg is preventief, want geprobeerd wordt om ongewenste 
uitkomsten te voorkomen. Preventie kan op drie manieren plaatsvinden:  

• Primaire preventie wordt gebruikt om aandoeningen te voorkomen;  
• Bij secundaire preventie worden risicofactoren of aandoeningen systematisch 

opgespoord en zo mogelijk aangepakt; 
• Tertiaire preventie is de behandeling van klachten en problemen tijdens de 

zwangerschap.  
  
Perinatale sterfte en moedersterfte 
De perinatale sterfte (sterfte van kinderen rondom de geboorte) en de moedersterfte 
kunnen als indicator van de kwaliteit worden gebruikt. Tijdens de tweede helft van de 
vorige eeuw is de perinatale sterfte gedaald als gevolg van verbeterde 
leefomstandigheden, een verbeterd vaccinatiebeleid, rhesus-sensibilisatieprofylaxe en de 
kindergeneeskundige opvang na de geboorte. Door infectiepreventie, beschikbaarheid 
van antibiotica en bloedtransfusies is de moedersterfte ook gedaald. Beide dalingen 
vlakken echter af.  
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Oorzaken van sterfte 
De meest voorkomende oorzaken van sterfte en ziekte van kinderen ten gevolge van de 
zwangerschap zijn: 

• Aangeboren anatomische afwijkingen; 
• Vroeggeboorte; 
• Foetale groeivertraging. 

  
Gezondheidswinst 
De oorzaak van veel van de bovengenoemde problemen ligt in het eerste trimester 
(eerste twaalf weken van de zwangerschap), door stoornissen in de embryogenese en de 
vroege placentatie. Zowel (epi)genetische factoren van vader en moeder, als 
omgevingsinvloeden (bijvoorbeeld voeding, roken en gebruik van alcohol, drugs en 
medicijnen) hebben invloed op deze processen. De eerste controle tijdens een 
zwangerschap vindt pas plaats na het eerste trimester, dus door zorg meer op het begin 
van de zwangerschap te richten kan mogelijk gezondheidswinst worden bereikt. 
  
Preconceptiezorg 
De preconceptiezorg is gericht op het voorkomen van afwijkingen en ziekten bij 
moeder en kind door het opsporen en zo mogelijk elimineren van risicofactoren 
voorafgaand aan de bevruchting (bijvoorbeeld foliumzuursuppletie om de kans op een 
neuralebuisdefect te verkleinen). Preconceptiezorg bestaat uit vier onderdelen: 

• Risicoanalyse; 
• Gezondheidsvoorlichting en advies; 
• Interventie; 
• Counseling.  

  
Risicoanalyse 
Tijdens de preconceptieanamnese moet in ieder geval gevraagd worden naar medische 
voorgeschiedenis, verloskundige of reproductieve voorgeschiedenis, mogelijke infecties 
en het voorkomen van bepaalde aandoeningen in de familie. Ook komen verschillende 
leefstijlfactoren aan bod, zoals de werkomgeving, voeding, rookgedrag en het gebruik 
van medicijnen, alcohol en drugs. Ook met de vader van het ongeboren kind moet 
gesproken worden, met het oog op genetische aandoeningen en paternale exogene 
invloeden op de uitkomst van de zwangerschap. 
  
Gezondheidsvoorlichting en advies 
Na de risicoanalyse volgt het geven van voorlichting en advies. De voorlichting is gericht 
op het vermijden van intoxicaties, het voorkomen van infecties en een gebalanceerde 
voeding. Ook het belang van prenatale zorg en indicaties tot screening en diagnostiek 
wordt besproken. 
  
Vermijden van intoxicaties: roken 
Roken heeft een negatieve invloed op de vruchtbaarheid en het verhoogt de kans op een 
lip- of gehemeltespleet (cheilopalatoschisis) en een klompvoetje. Bovendien bestaat 
een verhoogde kans op extra-uteriene zwangerschap, meerlingzwangerschappen, 
vroeggeboorte, kleinere schedelomtrek, intra-uteriene groeiretardatie, placenta praevia, 
vroegtijdig breken van de vliezen, abruptio placentae, aangeboren afwijkingen en 
perinatale en neonatale sterfte. Wanneer zwangere vrouwen helemaal niet zouden roken, 
zou jaarlijks 29% van de vroeggeboorten en 17% van de groeivertragingen worden 
voorkomen. De effecten van roken ontstaan door een verminderde voedsel- en 
zuurstoftoevoer aan de foetus: 

• Nicotine heeft een vasoconstrictieve werking, waardoor de bloedstroom door de 
placenta kan worden verminderd; 

• Koolmonoxide uit de rook vermindert de binding van zuurstof aan de erytrocyt.  
  
Door verschillen in het detoxificatieproces als gevolg van genetische variaties 
(polymorfismen) is niet iedereen even gevoelig voor de effecten van roken.  
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Gemiddeld verlaagt roken het geboortegewicht van de baby met 200 gram. 
  
Ook op de lange termijn is roken schadelijk. Kinderen van vrouwen die tijdens de 
zwangerschap gerookt hebben, hebben een verhoogde kans op een lage 
intelligentiescore en op lees- en rekenstoornissen. Andere late effecten die beschreven 
zijn, zijn een verhoogde kans op astma, luchtweginfecties, hoge BMI en roken door het 
kind zelf. Ook wordt hyperactiviteit en agressief gedrag beschreven, mogelijk als gevolg 
van beïnvloeding van het foetale dopaminerge systeem.  
  
Nicotinevervangende therapie in de vorm van nicotinepleisters of nicotinekauwgom kan 
helpen bij het stoppen met roken, maar ook deze middelen bevatten de schadelijke stof 
nicotine. Het middel bupropion is goedgekeurd om te stoppen met roken. Het verdient 
echter de voorkeur deze medicatie te gebruiken voor de conceptie. 
  
Vermijden van intoxicaties: alcohol 
Bij het foetaal alcoholsyndroom (FAS) is sprake van een combinatie van 
gelaatsafwijkingen, een lichaamsgroei en hoofdomtrek kleiner dan het tiende percentiel 
en hersenafwijkingen met neurologische en cognitieve afwijkingen. Bij het drinken van 
zes glazen alcohol per dag in het eerste trimester is het ontstaan van FAS waarschijnlijk, 
bij negen glazen zeker. Binge drinking is gevaarlijker dan chronisch alcoholgebruik. Ook 
alcoholgebruik rond de conceptie brengt risico’s met zich mee, onder andere een 
verhoogde kans op miskramen, intra uteriene vruchtdood (IUVD) en verschillende 
aangeboren afwijkingen. Tijdens de borstvoeding leidt alcoholgebruik tot een geringere 
melkproductie en daardoor tot een verminderde inname van de melk.  
  
De oorzaak van de zwangerschapsafwijkingen is onbekend, maar valt gedeeltelijk te 
verklaren uit directe cel schade door oxidatieve stress, de vorming van vrije 
zuurstofradicalen door foetaal zuurstoftekort en de inductie van chromosoomafwijkingen 
bij de conceptie. Vitamine- en voedingsdeficiënties kunnen ook een rol spelen.  
  
In Nederland blijft 35-50% van de zwangere vrouwen alcohol drinken. Tijdens de 
prenatale controles dient alcoholgebruik dus uitgevraagd te worden. Bij alcoholisme moet 
psychotherapie worden gegeven. Aangetoonde vitamine- of voedingsdeficiënties moeten 
gesuppleerd worden. Disulfiram is een medicament dat gebruikt kan worden om 
alcoholgebruik te verminderen, omdat het de afbraak van acetaldehyde remt, waardoor 
de acetaldehydespiegel stijgt en een aversieve reactie ontstaat. Het middel is echter 
gecontra-indiceerd in het eerste trimester van de zwangerschap, omdat acetaldehyde 
meer teratogeen is dan ethanol. 
  
Vermijden van intoxicaties: drugs 
De vraag naar drugsgebruik mag niet ontbreken in de anamnese. Los van de direct 
toxische effecten van de drugs, vormen de levensomstandigheden (werkloosheid, 
criminaliteit, prostitutie, slechte voeding, geslachtsziekten) al een slechte leefomgeving 
voor het kind. De effecten van verschillende drugs voor en in de zwangerschap zullen nu 
besproken worden. 
  
Opiaten grijpen in op de opioïdreceptoren en werken daardoor pijnstillend. Ook 
verwekken opiaten euforie en hebben ze een sedatieve werking. Tolerantie (steeds 
meer gebruik nodig voor hetzelfde effect) en afhankelijkheid (optreden van 
ontwenningsverschijnselen) treden op wanneer geen sprake is van pijn, maar andere 
effecten worden nagestreefd. Het gebruik van opiaten tijdens de zwangerschap kan bij de 
pasgeborene een ademdepressie of een neonataal abstinentiesyndroom (NAS) 
veroorzaken.  
 
Heroïne en methadon zijn de meest gebruikte opiaten onder opiaatverslaafden. Vanwege 
de kortere halfwaardetijd van heroïne treedt NAS eerder na de geboorte op dan bij 
methadongebruik. Acute onthouding van heroïne tijdens de zwangerschap is gecontra-
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indiceerd, dus wordt gekozen voor een methadonverstrekkings-programma. Het voordeel 
van methadon boven heroïne is dat het levenspatroon kan worden genormaliseerd, 
doordat het oraal ingenomen kan worden en slechts eenmaal of tweemaal per dag hoeft 
te worden ingenomen. 
  
Cocaïne heeft een stimulerende werking. Het gebruik van cocaïne in de zwangerschap 
verhoogt de kans op congenitale afwijkingen van het urogenitale systeem, het 
cardiovasculaire systeem en deformaties aan de extremiteiten. Ook verhoogt cocaïne de 
kans op vroegtijdig gebroken vliezen, een kortere zwangerschapsduur en een abruptio 
placentae. Naast de negatieve effecten op de foetus bestaat ook een verhoogde kans op 
maternale morbiditeit en mortaliteit door de cardiovasculaire effecten van de stof. Er 
bestaat geen goede medicamenteuze behandeling van cocaïneverslaving. 
  
Cannabis (hasj en marihuana) heeft een rustgevende werking. Hoewel negatieve effecten 
van prenatale blootstelling aan cannabis zijn aangetoond, is het effect dat het gebruik 
van cannabis de teratogene werking van genotmiddelen (bijvoorbeeld alcohol en roken) 
versterkt belangrijker. Het stoppen met roken van sigaretten is belangrijker voor de 
foetale ontwikkeling dan het stoppen met roken van cannabis.  
  
De causale relatie tussen het gebruik van amfetamine en aangeboren afwijkingen is nog 
niet met zekerheid aangetoond. Het lijkt erop dat hallucinogenen geen teratogene 
effecten hebben. Over het algemeen geldt dat gebruik van teratogene middelen in de 
eerste twee weken na de bevruchting een alles-of-niets-effect hebben: het leidt tot 
een miskraam, of er is geen schade. Vanwege onduidelijkheid rond het effect van drugs 
in moedermelk dient men borstvoeding af te raden, zeker in het geval van heroïne- of 
cocaïnegebruik.  
  
Vermijden van intoxicaties: straling  
Elektromagnetische golven met een korte golflente kunnen schadelijke ioniserende 
straling genereren. Afhankelijk van de dosis en het moment van blootstelling in de 
zwangerschap kan ioniserende straling leiden tot mutaties. Dit kan aanleiding geven tot 
congenitale afwijkingen, intra uteriene vruchtdood en groeiretardatie. Blootstelling aan 
hoge doses ioniserende straling dient daarom te worden vermeden, voornamelijk in de 
periode rond de conceptie en het eerste trimester. De ultragolven die worden gebruikt bij 
prenatale diagnostiek gaan niet gepaard met een verhoogd risico voor moeder en kind. 
  
Infectieziekten 
Infectieziekten, met name doorgemaakte virusinfecties, kunnen een grote rol spelen in 
de zwangerschap. Preconceptionele voorlichting op het gebied van infecties heeft twee 
doelstellingen: primaire preventie en secundaire preventie. Voor de primaire preventie is 
er een anamnese en onderzoek gericht op bepaalde infecties en eventuele vaccinaties. 
Algemene richtlijnen worden aan de zwangere gegeven om zich te beschermen tegen een 
primo-infectie (bijvoorbeeld verspreiding van toxoplasmose via katten en Listeria via 
rauwe melk en zachte kazen). Bij secundaire preventie wordt geprobeerd om bij een 
geconstateerde infectie de overdracht naar de foetus te verhinderen of de kans erop te 
verminderen (bijvoorbeeld hiv, hepatitis B, toxoplasmose en waterpokken). Tijdens 
preconceptioneel onderzoek moeten de volgende infectieziekten uitgevraagd of 
onderzocht worden: lues, toxoplasmose, rubella, waterpokken, hiv en hepatitis B. Van de 
overige infecties is het preconceptioneel alleen van belang om te testen op aanwezigheid 
of afweer wanneer de anamnese daartoe aanleiding geeft.  
  
Gebalanceerde voeding 
Een suboptimale voedingsstatus is een risicofactor voor diverse aangeboren afwijkingen 
en placenta gerelateerde complicaties in de zwangerschap.  

• Een foliumzuurtekort in de periconceptionele periode verhoogt het risico op een 
kind met een neuraal buisdefect of een lip- of gehemeltespleet. Aan vrouwen met 
een normaal of verhoogd risico wordt geadviseerd om ten minste vier weken voor 
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de conceptie tot ten minste acht weken na de conceptie de foliumzuurstatus te 
verhogen door inname van een voedingssupplement met 0,4-0,5 mg foliumzuur. 
Aan vrouwen met een herhalingsrisico wordt aanbevolen een preparaat met 4-5 
mg foliumzuur te gebruiken; 

• Hypervitaminose A is de minimale hoeveelheid vitamine A die het risico op 
congenitale afwijkingen en neurologische ontwikkelingsstoornissen verhoogt. In 
lever en leverproducten worden hoge concentraties vitamine A aangetroffen, dus 
het gebruik van deze producten wordt aan alle zwangere- en vrouwen met een 
zwangerschapswens ontraden;  

• Een vitamine D tekort komt veel voor in Nederland en meer bij vrouwen die 
zwanger zijn of borstvoeding geven. Voeding is niet in staat om voldoende 
vitamine D te verschaffen, dus het advies wordt gegeven om te suppleren met 
vitamine D3. Een vitamine D tekort kan bij de zuigeling leiden tot convulsies; 

• Een zinktekort in de periode rond de conceptie en gedurende de zwangerschap 
verhoogt de kans op miskramen, aangeboren afwijkingen en intra-uteriene 
groeivertraging.  

  
De zwangerschap wordt gekenmerkt door gewichtstoename. Zowel een geringe (kleiner 
dan 0,12 kilo per week) als een sterke (boven de 0,8 kilo per week) gewichtstoename is 
gerelateerd aan vroeggeboorte. Ongeveer 1% van de zwangere vrouwen heeft te maken 
met een eetstoornis. Vanwege deze gewichtstoename kunnen deze vrouwen een terugval 
doormaken. Ook hebben eetstoornissen invloed op de fertiliteit en lijkt er vaker sprake 
van miskramen en prematuriteit. De pasgeborene heeft een verhoogde kans op 
hypothermie, hypoglykemie en infecties. Daarom is bij een eetstoornis professionele hulp 
aangewezen.  
  
Wanneer sprake is van obesitas (BMI boven de 30), is de kans op spontane miskramen 
verhoogd. Prenatale diagnostiek kan problematisch zijn en er bestaat een verhoogd risico 
op andere zwangerschapscomplicaties, zoals zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie 
en diabetes gravidarum (zwangerschapsdiabetes). Preconceptioneel is het daarom van 
belang vrouwen met een BMI hoger dan 30 te adviseren af te vallen voorafgaand aan de 
zwangerschap. Dit kan met behulp van een diëtiste, maar soms is een maagbandje 
nodig. Hierbij moet rekening gehouden worden met een deficiëntie van ijzer, vitamine 
B12, foliumzuur en calcium.  
  
Interventie 
Bij een preconceptioneel gesprek bestaat de mogelijkheid tot actieve gezondheid 
bevorderende interventie, bijvoorbeeld in de vorm van foliumzuursupplementen en hulp 
bij stoppen met roken of afvallen.  
  
Counseling 
Counseling biedt een echtpaar de gelegenheid om op basis van goede informatie en 
risicoafweging een besluit te nemen en een zwangerschap na te streven of daarvan 
bewust af te zien. De volgende aspecten zijn hierbij van belang: 

• Evaluatie van de ernst van de aandoening; 
• Invloed van de aandoening op de zwangerschap; 
• Invloed van de zwangerschap op het verloop van de aandoening (gerelateerde 

maternale morbiditeit en mortaliteit); 
• Risico van een eventueel benodigde operatieve interventie;  
• Teratogene en andere risico’s van medicatie; 
• Herhalingskansen in het geval van een belaste obstetrische voorgeschiedenis. 

 
Geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap 
De meeste geneesmiddelen zijn bedoeld voor behandeling van de moeder, maar kunnen 
tot ongewenste effecten leiden bij de foetus. Voorschrijven van geneesmiddelen tijdens 
de zwangerschap moet daarom op strikte indicatie plaatsvinden.  
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Het farmacotherapeutisch kompas classificeert geneesmiddelen naar teratogeniteit. Het 
risico neemt echter niet gradueel toe van A, B, C, D en X. Ook is het niet zo dat 
medicijnen binnen één categorie dezelfde mate van risico met zich meebrengen.  

• Categorie A: geneesmiddelen die door een groot aantal vrouwen zijn gebruikt 
zonder dat schadelijke effecten op de foetus zijn waargenomen; 

• Categorie B: geneesmiddelen waarmee nog onvoldoende ervaring is om te mogen 
aannemen dat ze schadelijk zijn; 

- B1: onschadelijke dierstudies; 
- B2: nog onvoldoende dierexperimentele gegevens bekend; 
- B3: in dierstudies schadelijk; 

• Categorie C: geneesmiddelen die herstelbare schade kunnen toebrengen aan de 
(on)geborene zonder misvormingen; 

• Categorie D: geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze de kans op aangeboren 
misvormingen en onherstelbare schade vergroten; 

• Categorie X: geneesmiddelen die een dermate hoog risico op hebben op blijvende 
foetale misvormingen dat ze niet gebruikt moeten worden tijdens de 
zwangerschap en in de fertiele leeftijd. 
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G. Auteurs Gezocht voor het UvA Geneeskunde Slim Team! 
 
We’re hiring!  
 
Op zoek naar een extra toevoeging voor op je CV? Word auteur bij Slimstuderen.nl!  
De functie auteur bij Slimstuderen.nl is de ideale studie gerelateerde bijbaan. Flexibel 
werk met daarnaast mogelijkheden om door te groeien naar één van onze 
managersfuncties binnen het bedrijf.  
 
Krijg tot wel €4.50,- per geschreven pagina en bereid jezelf daarnaast nog is optimaal 
voor op de tentamens. En vergeet niet, al onze samenvattingen liggen elk blok gratis bij 
jou op de mat!  
 
Meer info of solliciteren? Mail naar S.overloop@slimstuderen.nl 
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H. Bestel de volledige Samenvatting nu met extra Korting op 
SlimStuderen.nl!  

 
KORTING! Snel de gehele samenvatting bestellen? Bestel hem nu op 
www.slimstuderen.nl en ontvang 25% korting op je bestelling met de volgende 
kortingscode: WelkomBijSlim2017 
 
Houd daarnaast onze Facebook groep (SlimStuderen – UvA Geneeskunde) in de gaten 
voor de laatste supplementen en winacties!  
 
SlimStuderen.nl vat alle hoor- en werkcolleges, literatuur en e-learnings samen van alle 
vakken van de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Bestel ze 
eenvoudig online op www.slimstuderen.nl, of neem een SLIM abonnement en 
zorg ervoor dat je alle tentamens haalt! 
 
Wil jij op de hoogte blijven van alle samenvattingen die wij aanbieden?  
Maak een account aan op onze website www.slimstuderen.nl.  
 


