Ik ben zwanger. Wat kan ik doen om geen infecties te krijgen?

U bent zwanger. Het is daarom belangrijk dat
u goed voor uzelf en uw ongeboren kind zorgt.
U moet infecties voorkomen. Sommige infecties
zijn slecht voor u en uw ongeboren kind.
Maak een afspraak met een verloskundige.
Als u zwanger bent is het belangrijk om snel een
afspraak te maken met de verloskundige. Een
verloskundige helpt zwangere vrouwen. Zij kan u
alles vertellen over infecties en waar u op moet
letten. Veel vrouwen maken een afspraak tussen
de 8 en 10 weken van de zwangerschap.
Wat is een infectie?
Een infectie betekent dat u koorts of
andere klachten krijgt van bijvoorbeeld een
bacterie. Sommige infecties kunnen tijdens
de zwangerschap problemen geven.
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Wat kan ik doen om geen infecties te krijgen
als ik zwanger ben?
Let op met eten en drinken:
1 Kook of bak vlees en vis tot ze goed gaar zijn.
Alle bacteriën gaan dan dood.
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2 Drinkt

u melk? Drink gepasteuriseerde melk uit
de supermarkt. Drink geen rauwe melk. Hier
kan een bacterie in zitten. De bacterie kan u en
uw baby ziek maken.

3 E
 et u kaas? Eet kaas van gepasteuriseerde
melk. Eet geen kaas van rauwe melk. Niet alle
kaas uit de supermarkt is gepasteuriseerd.
Weet u het niet zeker? Vraag het als u de kaas
koopt of kijk op het etiket.

4 W
 as fruit en groente altijd onder de kraan,
onder stromend water. Ook als er op het etiket
staat dat de sla al gewassen is.
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5 M
 aak uw koelkast goed schoon.
Zet de temperatuur op 2-7 graden.
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Heeft u katten?
6 Maak de kattenbak niet zelf schoon.

Werkt u in de tuin?
7 Gebruik handschoenen als u in de tuin werkt.

Gaat u wel eens met uw kinderen naar
een zandbak?
8 Pak het zand niet met uw handen.
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Infecties tijdens de zwangerschap
Heeft u waterpokken?
Waterpokken wordt veroorzaakt door een virus.
Waterpokken tijdens de zwangerschap is
gevaarlijk. U kunt heel ziek worden en een
miskraam krijgen. In Nederland komt
waterpokken bij kinderen veel voor. Voor
kinderen is het meestal niet gevaarlijk. U kunt
deze ziekte gemakkelijk krijgen van anderen. Van
waterpokken krijgt u blaasjes op uw hele lichaam.
Wat moet u doen?
U kunt maar 1 keer in uw leven waterpokken
krijgen. Bent u zwanger en weet u niet zeker of u
waterpokken heeft gehad? Bespreek dit met uw
huisarts of verloskundige.
Ga direct naar de huisarts wanneer u:
• blaasjes op uw lichaam heeft.
• koorts heeft hoger dan 38.5 graden.
Ga ook naar de huisarts als u contact heeft
gehad met een besmet persoon en u:
• (mogelijk) niet bent gevaccineerd.
• als kind geen waterpokken heeft gehad.
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Heeft u Rubella (Rodehond)?
Rubella wordt veroorzaakt door een virus.
Rubella is tijdens de zwangerschap heel
gevaarlijk voor de baby. Rubella kan leiden
tot een miskraam of aangeboren afwijkingen
bij uw baby.
De kans is groot dat u in uw geboorteland
geen vaccinatie heeft gekregen voor Rubella.
In Nederland komt Rubella niet veel voor.
Dit komt omdat de meeste mensen gevaccineerd
zijn. Van Rubella krijgt u vaak rode vlekken op uw
lichaam en koorts.
Wat moet u doen?
Ga direct naar uw huisarts als u:
• denkt dat u Rubella heeft gekregen van iemand.
• vlekken krijgt op uw lichaam.
• koorts heeft hoger dan 38.5 graden.
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Heeft u een blaasontsteking?
Blaasontstekingen komen veel voor in de
zwangerschap. Als u niets doet als u een
blaasontsteking heeft kan uw kindje te vroeg
geboren worden. Bij een blaasontsteking
• doet het plassen pijn, het geeft een branderig
gevoel. U kunt ook pijn in de onderbuik of rug
hebben.
• is uw urine soms donker en het lijkt of er
iets in zit.
• heeft u het gevoel dat u vaak moet plassen en
als u plast is het weinig.
Wat moet u doen?
Weet u niet zeker of u een blaasontsteking heeft?
Breng dan een potje urine voor controle naar de
huisarts. Vertel het ook aan uw verloskundige.
Kinkhoest
Uw pasgeboren kind kan kinkhoest krijgen.
Daarom is het goed om een vaccinatie te vragen
als u nog zwanger bent, tussen de 28 en 32
weken. Dan kan uw kind in de eerste maanden
van zijn leven geen kinkhoest krijgen.
Ga daarvoor naar de GGD of de huisarts.

Ik ben zwanger

Andere infecties, bij de bevalling
en daarna
Heeft u een MRSA bacterie?
U krijgt een test op MRSA als u:
• in de afgelopen 2 maanden in een buitenlands
ziekenhuis heeft gelegen.
• korter dan 2 maanden geleden in een
asielzoekerscentrum (AZC) heeft gewoond.
Als u MRSA in uw lichaam heeft dan moet u
in een aparte kamer (isolatiekamer) van het
ziekenhuis bevallen. U ligt hier alleen. Het
ziekenhuis personeel draagt een masker, schort,
handschoenen en een muts. Het ziekenhuis wil
niet dat de bacterie bij zieke mensen komt. MRSA
is niet gevaarlijk voor uw baby.
Heeft u een koortslip?
Heeft u een koortslip, een blaasje op uw lip?
Zorg dan voor geen contact tussen uw baby en
uw lippen. Geef geen kusjes. Was ook uw handen
een paar keer per dag. Als er wel contact is
tussen uw lippen en uw kind, kan uw kind heel
ziek worden.
Ook gezinsleden of kraamvisite met een koortslip
mogen geen kusjes geven en moeten hun
handen wassen voor ze de baby aanraken.

handschoenen, schort, masker, muts
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