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 inleiding
 doel van de richtlijn

	 De	richtlijn	“Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers tijdens de zwangerschap en in de post

partumperiode”	biedt	de	bedrijfsarts	ondersteuning	bij	het	vertalen	van	risicofactoren	naar	een	

preventief	beleid	ten	aanzien	van	zwangeren	en	werknemers	post	partum.	Tevens	is	het	een	

begeleidingsrichtlijn	gericht	op	het	bedrijfsgeneeskundig	handelen	in	de	spreekkamer	met	

betrekking	tot	de	individuele	zwangere	en	haar	leidinggevende.	Voorlichting	en	preventief	

beleid	zal	leiden	tot	gezondheidswinst	bij	zowel	de	zwangere	als	het	(ongeboren)	kind:	gevolg	

is	minder	verzuim	bij	de	werknemer,	zowel	tijdens	de	zwangerschap	en	als	in	de	postpartum-

periode,	en	minder	afwijkingen	bij	het	kind,	zoals	laag	geboortegewicht	of	vroeggeboorte.	

	 De	richtlijn	beperkt	zich	tot	de	zwangerschap	en	de	postpartumperiode.	De	bedrijfsarts	zal	zich	

bij	de	begeleiding	van	een	zwangere	altijd	moeten	realiseren	dat	er	mogelijk	in	de	postpartum-

periode	ook	aanpassingen	met	betrekking	tot	werk	nodig	zijn	of	begeleiding	noodzakelijk	is.

	 Het	handelen	dient	evenwichtig	te	zijn,	gebaseerd	op	zowel	kennis	van	de	zwangerschap	en	

postpartumperiode	als	van	de	consequenties	voor	het	werk	hiervan.	

 begripsbepaling van de richtlijn

	 In	de	advisering	en	begeleiding	rondom	zwangerschap	en	postpartumperiode	door		

de	bedrijfsarts	zijn	drie	fases	te	onderscheiden:

-	 Preconceptuele fase:	de	periode	voorafgaand	aan	de	zwangerschap.

	 Mannen	en	vrouwen	kunnen	beroepsmatig	blootgesteld	worden	aan	invloeden	die	een	

nadelige	invloed	hebben	op	de	reproduktieve	organen	(bv	reprotoxische	stoffen).	In	deze	

periode	kan	er	sprake	zijn	van	vruchtbaarheidsbevorderende	behandelingen.

-	 Zwangerschap:	de	periode	vanaf	de	conceptie	tot	en	met	de	bevalling.

	 De	zwangerschap	is	een	feit.	Er	treden	veel	lichamelijke	en	geestelijke	veranderingen	op	bij	

de	vrouw	die	van	invloed	zijn	op	de	belastbaarheid,	afhankelijk	van	het	trimester	van	de	

zwangerschap.	Daarnaast	moet	het	zich	ontwikkelende	kind	beschermd	worden	tegen	

schadelijke	invloeden	vanuit	de	werkomgeving.

-	 Postpartumperiode:	de	periode	na	de	bevalling.

	 Een	onderverdeling	kan	worden	gemaakt	in	de	kraamperiode	(10	dagen),	de	periode	tot	6	

weken	na	de	bevalling	waarin	de	baarmoeder	(in	grootte	en	slijmvlies)	zich	weer	herstelt,	

en	de	periode	hierna	tot	6	à	1�	maanden	waarin	het	hormonale	systeem	en	het	bewegings-

apparaat	zich	weer	herstellen.	Daarnaast	moet	de	vrouw	op	psychosociaal	vlak	nieuw		

evenwicht	vinden.	Te	korte	en	onderbroken	nachtrust,	het	geven	van	borstvoeding,	het	

nieuwe	evenwicht	door	de	combinatie	van	werk	en	de	zorg	voor	een	jong	kind,	en	(zeker	

bij	het	eerste	kind)	het	wennen	aan	de	rol	van	jonge	ouder	kan	tot	een	veranderde	belast-

baarheid	leiden.	Toxische	blootstelling	van	de	moeder	die	borstvoeding	geeft	kan	via	de	

moedermelk	leiden	tot	risico’s	voor	de	baby.

	 De	richtlijn	geeft	aanbevelingen	voor	vrouwelijke	werknemers,	en	beperkt	zich	tot	de	�e	en	3e	

fase:	de	zwangerschap	en	postpartumperiode.	Gezien	de	omvang	van	de	problematiek	van	

	 de	preconceptuele	fase	is	ervoor	gekozen	dit	onderdeel	in	een	aparte	richtlijn	te	verwerken.	

 methode en verantwoording

	 De	ontwikkeling	van	de	richtlijn	werd	mogelijk	gemaakt	dankzij	financiële	steun	van	de		

ministeries	van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid	en	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport.	

projectgroep
	 Deze	richtlijn	is	tot	stand	gekomen	onder	verantwoordelijkheid	van	het	Kwaliteitsbureau	NVAB.	

Gezien	het	multidisciplinaire	karakter	van	het	onderwerp	is	er	in	een	vroege	fase	van	de		

ontwikkeling	van	deze	richtlijn	voor	gekozen	vertegenwoordigers	van	beroepsgroepen,	die	
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zeer	nauw	betrokken	zijn	bij	de	begeleiding	van	zwangeren	en	vrouwen	in	de	postpartum-

periode	(verloskundigen,	gynaecologen,	verzekeringsartsen),	te	laten	deelnemen	in	deze	

projectgroep.

	 De	richtlijn	is	opgesteld	door	een	projectgroep	bestaande	uit:	D.K.	Aaftink,	M.D.M.	van	Beukering	

(projectleider),	T.	Brand,	R.	Broekhuijsen,	K.	Hendriks,	C.C.M.	de	Lange,	R.	Sandbrink,	

	 N.	Wildenborg,	I.	van	Zanten-Przybysz	(allen	bedrijfsarts),	M.	Pel	(gynaecoloog),	J.	van		

Capelleveen	(verloskundige),	R.	Buurman	(verzekeringsgeneeskundige),	M.N.M.	van	Poppel	

(epidemioloog),	S.G.M.	Stomp	(junior-onderzoeker),	A.L.	Lagro-Janssen	(huisarts,	hoogleraar),	

met	ondersteuning	van	H.P.J.	Stinis	(bedrijfsarts)	vanuit	het	NCVB,	M.	Valk,	C.J.G.M.	Rosenbrand	

	 en	R.	Deurenberg	(beleidsmedewerkers)	vanuit	het	CBO	en	C.	Hulshof	en	M.	Lebbink	vanuit	

	 de	NVAB.

	 De	projectgroep	kwam	voor	het	eerst	bijeen	in	december	�005	en	vergaderde	11	keer	tot	

	 de	vaststelling	van	de	richtlijn.

van literatuuronderzoek naar concept
	 De	door	de	projectgroep	geformuleerde	uitgangsvragen	en	knelpuntanalyse	leidde	tot	veel	

literatuur	over	over	risicofactoren,	echter	minder	naar	de	invloed	van	afwijkend	verloop		

zwangerschap	en	postpartumperiode	of	verzuim	op	belastbaarheid.	Na	het	opstellen	van	een	

eerste	concept	zijn	binnen	de	projectgroep	vervolgens	een	aantal	belangrijke	discussies	gevoerd.	

	 Allereerst	was	van	belang	dat	op	een	goede	en	efficiënte	manier	kon	worden	vormgegeven	

aan	arbobeleid:	uit	de	literatuur	bleek	dat	ondanks	redelijk	goede	wetgeving,	de	gang	van	

zaken	in	de	praktijk	niet	adequaat	verliep,	Consequenties	waren	het	ontbreken	van	voorlichting	

over	bijvoorbeeld	te	nemen	maatregelen	en	borstvoeding,	tot	onacceptabele	blootstelling	en	

(mogelijk)	negatieve	zwangerschapsuitkomsten.	Men	was	het	er	al	snel	overeens	dat	voor-

afgaand	aan/of	vroeg	in	de	zwangerschap	inventarisatie	van	de	belasting	en	belastbaarheid		

en	voorlichting	moest	plaatsvinden.	Over	de	wijze	waarop,	door	wie	en	wanneer	dit	zou	

moeten	gebeuren	en	worden	uitgevoerd	zijn	vervolgens	veel	ideeën	en	discussies	gevoerd.		

Dit	resulteerde	uiteindelijk	tot	‘het	preventieve	consult	door	de	bedrijfsarts’,	De	discussie		

en	de	aanbevelingen	hieromtrent	werden	beschreven	in	een	concept-richtlijn.	

	 De	invloed	van	onregelmatige	werktijden	en	ploegendienst,	de	invloed	van	stress,	afwijkend	

verloop	postpartum,	en	de	het	hanteren	van	privé	problematiek	gaf	binnen	de	projectgroep	

ook	aanleiding	tot	flinke	discussies	met	als	uitgangspunten	de	literatuur	en	praktijkervaring/	

mening	van	de	projectgroepleden.	Dit	leidde	tot	concensus	in	aanbevelingen	met	betrekking	

tot	grenswaarden	en/of	adviezen	en	maatregelen,	weergegeven	in	een	concept-richtlijn.

beoordeling door deskundigen
	 De	concept-richtlijn	met	achtergrondstudie	is	conform	de	NVAB	procedure	voorgelegd	aan	

experts	op	het	gebied	van	zwangerschap	en	postpartumperiode	of	op	het	terrein	van	arbeid	

	 en	gezondheid,	zowel	binnen	als	buiten	de	eigen	beroepsgroep,	waaronder	de	Koninklijke	

Nederlandse	Vereniging	van	Verloskundigen	(KNOV),	de	Nederlandse	Vereniging	van	Obstetrie	

en	Gynaecologie	(NVOG),	het	Nederlandse	Huisartsen	Genootschap	(NHG),	de	Nederlandse	

Vereniging	van	Verzekeringsgeneeskundigen	(NVVG)	en	het	Uitvoeringsorgaan	Werknemers	

Verzekeringen	(UWV),	het	Nederlands	Centrum	voor	Beroepsziekten	(NCVB),	de	Nederlandse	

Vereniging	van	Vrouwelijke	Artsen	(VNVA)	en	het	Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	en	

Milieu	(RIVM).	Naamsvermelding	op	deze	plaats	betekent	overigens	niet	dat	de	richtlijn	op	elk	

onderdeel	wordt	onderschreven.

	 Van	dertien	experts	werd	een	reaktie	ontvangen.	Zij	beoordeelden	de	richtlijn	op	de	volgende	

inhoudelijke	punten:	helderheid	van	de	doelstelling,	logische	en	consistente	opbouw,	lees-

baarheid,	vermelding	van	wetenschappelijk	bewijs,	bijlagen,	afbakening	van	het	onderwerp,	

wetenschappelijke	onderbouwing,	probleemoriëntatie,	inventarisatie	van	klachten,	prognosti-

sche	factoren,	de	voorgestelde	interventies.	Op	de	meest	essentiële	punten	waren	de	deskun-

digen	het	met	de	voorstellen	van	de	projectgroep	eens.	Naar	aanleiding	van	specifieke	punten	

zijn	wijzigingen	aangebracht.
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praktijktest
	 De	praktische	uitvoerbaarheid	van	de	conceptrichtlijn	is	getoetst	door	ruim	50	bedrijfsartsen	

en	enkele	verzekeringsartsen,	tijdens	een	bijeenkomst	van	één	dag	(11	mei	�007)	aan	de	hand	

van	scenario’s	uit	de	praktijk	en	praktische	oefeningen	of	rollenspellen.	Uit	de	plenaire	

bespreking	bleek	dat	de	richtlijn	voldeed	aan	de	verwachtingen.	Ook	was	men	enthousiast	

over	het	preventieve	consult	als	instrument.	Men	gaf	aan	dat	wel	scholing	nodig	is	voor	het	

toepassen	van	de	richtlijn,	met	name	betreffende	het	implementeren	van	beleid	en	de	commu-

nicatie	met	de	werkgever.	Uit	de	verwerking	van	de	individuele	resultaten	bleek	dat	de	scores	

op	bijna	alle	indicatoren	voldeden	aan	de	gestelde	eisen,	enkele	items	zijn	aangepast	(chemi-

sche	stoffen,	handvatten	voor	verwijzing	naar	de	curatieve	sector	en	overleg	met	de	leiding).

	 Mede	op	basis	van	de	ervaringen	uit	de	praktijktest	is	vervolgens	de	tekst	van	de	definitieve	

richtlijn	opgesteld.	

patiëntenperspectief
	 Bij	de	richtlijn	hebben	we	getracht	om	het	patiëntenperspectief	zoveel	mogelijk	mee	te	laten	

wegen.	Er	is	geen	vereniging	die	het	belang	van	‘zwangeren	en	vrouwen	in	de	postpartum-

periode’	vertegenwoordigt.		Aan	vertegenwoordigers	van	werknemersorgansisaties	en	patiënten-

vereningen,	die	gerelateerd	zijn	aan	zwangerschap	en/of	postpartumperiode,	is	gevraagd	deze	

rol	te	vervullen	en	het	concept	van	de	richtlijn	te	toetsen.	Vertegenwoordigers	van	FNV	bond-

genoten,	NU	91,	het	Voedingscentrum	(borstvoeding)	en	de	HELLPstichting	hebben	commentaar	

geleverd.	Dat	commentaar	is	verwerkt	in	de	eindversie	van	deze	richtlijn.

werkgeverperspectief
	 Over	de	verwachtingen	van	werkgevers	ten	aanzien	van	het	handelen	van	de	bedrijfsarts	zijn	

weinig	systematische	gegevens	voorhanden.	We	zijn	ervan	uitgegaan	dat	ook	de	werkgever	

behoefte	heeft	aan	zo	concreet	mogelijke	voorlichting	en	adviezen,	in	lijn	met	de	gegevens	die	

we	voor	werknemers	van	belang	achtten.	Om	dit	te	toetsen	is	het	concept	van	deze	richtlijn	

ook	voorgelegd	aan	vertegenwoordigers	van	werkgeversverenigingen	(de	Algemene	Werk-

gevers	Vereninging	Nederland	(AWVN),	de	Vereniging	van	Nederlandse	Ondernemers-	

	 Nederlands	Christelijk	Werkgevers	Verbond	(VNO-NCW)	en	de	vereniging	voor	Midden	en	Klein	

Bedrijf	(MKB).	De	AWVN	en	MKB	hebben	gezamenlijk	commentaar	geleverd,	Ook	dit	commen-

taar	is	verwerkt.

conflicterende belangen
	 Geen	van	de	leden	van	de	projectgroep	had	persoonlijke	financiële	belangen	bij	de	aanbe-

velingen	die	in	deze	richtlijn	zijn	geformuleerd.	Er	was	geen	commerciële	sponsor	bij	de		

opstelling	van	de	richtlijn	betrokken.	De	subsidieverstrekker	heeft	geen	invloed	gehad	op	

	 de	aanbevelingen	in	de	richtlijn.

 bewijskracht

	 Voor	de	onderdelen	van	de	richtlijn	is	een	literatuursearch	uitgevoerd	met	ondersteuning	van	

medewerkers	van	het	CBO.	De	projectgroep	heeft	kernvragen	opgesteld	die	beantwoord	

moeten	zijn	voor	het	onderbouwd	kunnen	adviseren	over	(preventie	van)	risicofactoren,	dia-

gnostiek,	evaluatie	en	over	prognose	en	interventies	(zie	bijlage	C).	Er	is	gezocht	in	Medline	en	

Embase.	Waar	mogelijk	is	gebruik	gemaakt	van	systematische	reviews	en	anders	van	originele	

studies.	Er	is	vooral	gezocht	naar	literatuur	waarbij	de	uitkomst	relevant	is	voor	de	bedrijfsarts	

en	voor	deze	richtlijn,	zoals	risico’s	voor	de	zwangerschap	en	postpartumperiode	en	zwanger-

schapsuitkomst,	beroepsziekten,	ziekteverzuim,	arbeidsongeschiktheid	en	factoren	die	belem-

merend	zijn	voor	werkhervatting.	Waar	geen	onderbouwing	was	te	vinden	in	de	literatuur,	

heeft	de	projectgroep	eigen	keuzes	gemaakt	al	of	niet	ondersteund	door	inhoudsdeskundigen.	

	 In	de	richtlijn	wordt	het	proces	gevolgd	dat	de	bedrijfsarts	doorloopt	vanaf	het	adviseren	aan	

de	werkgever	bij	het	opstellen	van	een	adequaat	preventie-beleid	tot	het	begeleiden	van	een	

individuele	zwangere	of	werknemer	post	partum,	zowel	bij	het	opstellen	van	een	risicoprofiel	

als	bij	begeleiding	bij	verzuim.	
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	 Achtereenvolgens	worden	vragen	beantwoord	rond	de	thema’s	preventiebeleid,	probleem-

oriëntatie,	diagnose,	werkhervatting	met	en	zonder	interventie,	inclusief	secundaire	preventie	

en	evaluatie.	Deze	vragen	vormden	het	startpunt	voor	het	verrichten	van	literatuuronderzoek.	

De	uitkomsten	van	dat	onderzoek,	waarbij	er	zoveel	mogelijk	naar	gestreefd	is	de	methodiek	

van	evidence-based	medicine	toe	te	passen,	leidden	samen	met	andere	overwegingen	van	de	

projectgroepleden	(bijvoorbeeld	naar	aanleiding	van	ervaringen	uit	de	praktijk)	tot	conclusies	

die	verwoord	zijn	in	dit	achtergronddocument.	Het	niveau	van	bewijs	van	de	conclusie	werd	

bepaald	aan	de	hand	van	het	vaststellen	van	de	bewijskracht	van	hiervoor	relevant	geachtte	

artikelen.	Hierbij	is	voor	de	diagnostiek	en	de	interventiemaatregelen	de	indeling	van	het	CBO	

(Kwaliteitsinstituut	voor	de	Gezondheidszorg)	voor	randomised	clinical	trials	(RCT’s)	gehanteerd.	

Daar	waar	conclusies	niet	zijn	gebaseerd	op	RCT’s,	maar	op	basis	van	beschrijvend	epidemio-

logsich	onderzoek	wordt	de	bewijskracht	als	“niet	te	beoordelen”	(NTB)	gescoord.

bewijskracht van artikelen betreffende diagnostiek
A1		Onderzoek	naar	de	effecten	van	diagnostiek	op	klinische	uitkomsten	bij	een	prospectief	

gevolgde,	goed	gedefinieerde	patiëntengroep	met	een	vooraf	gedefinieerd	beleid	op	grond	

van	de	te	onderzoeken	testuitslagen.	Ook:	besliskundig	onderzoek	naar	de	effecten	van	

diagnostiek	op	klinische	uitkomsten,	waarbij	resultaten	van	onderzoek	van	A�-niveau	als	

basis	werden	gebruikt	en	waarbij	voldoende	rekening	werd	gehouden	met	de	onderlinge	

afhankelijkheid	van	diagnostische	tests.

A�	Onderzoek	ten	opzichte	van	een	referentietest,	waarbij	vooraf	criteria	zijn	gedefinieerd	voor	

de	te	onderzoeken	test	en	voor	een	referentietest,	met	een	goede	beschrijving	van	de	test	

en	de	onderzochte	klinische	populatie.	Het	moet	een	voldoende	grote	serie	van	opeen-

volgende	patiënten	betreffen,	er	moet	gebruikgemaakt	zijn	van	vooraf	gedefinieerde	

	 afkapwaarden	en	de	resultaten	van	de	test	en	de	‘gouden	standaard’	moeten	onafhankelijk	

zijn	beoordeeld.	Bij	situaties	waarbij	multipele	diagnostische	tests	een	rol	spelen,	is	er	in	

principe	een	onderlinge	afhankelijkheid.	De	analyse	dient	hierop	te	zijn	aangepast,	bijvoor-

beeld	met	logistische	regressie.	

B	 Vergelijking	met	een	referentietest,	beschrijving	van	de	onderzochte	test	en	populatie,	

maar	niet	de	kenmerken	die	verder	onder	niveau	A	genoemd	staan.	

C		 Niet-vergelijkend	onderzoek.	

D	 Mening	van	deskundigen,	bijvoorbeeld	de	projectgroepleden.	

bewijskracht van artikelen betreffende interventie en secundaire preventie
A1	Systematische	reviews	die	tenminste	enkele	onderzoeken	van	A�-onderzoek	betreffen,	

waarbij	de	resultaten	van	afzonderlijke	onderzoeken	consistent	zijn.	

A�	Gerandomiseerd	vergelijkend	klinisch	onderzoek	van	goede	kwaliteit	(gerandomiseerde,	

dubbelblind	gecontroleerde	trials)	van	voldoende	omvang	en	consistentie.	

B	 Gerandomiseerde	klinische	trials	van	matige	kwaliteit	of	onvoldoende	omvang	of	ander	

vergelijkend	onderzoek	(niet-gerandomiseerd,	vergelijkend	cohortonderzoek,	

patiënt-controle-onderzoek).	

C		 Niet-vergelijkend	onderzoek.	

D	 Mening	van	deskundigen,	bijvoorbeeld	de	projectgroepleden.	

bewijskracht van artikelen die uitspraken over schade of bijwerkingen, 
etiologie, prognose* onderbouwen
A1	Systematische	review	van	tenminste	twee	onafhankelijk	van	elkaar	uitgevoerde	onderzoeken	

van	A�-niveau.

A�	Prospectief	cohort	onderzoek	van	voldoende	omvang	en	follow-up,	waarbij	adequaat	

gecontroleerd	is	voor	‘confounding’	en	selectieve	follow-up	voldoende	is	uitgesloten.

B	 Prospectief	cohort	onderzoek,	maar	niet	met	alle	kenmerken	als	genoemd	onder	A�	of	

retrospectief	cohort	onderzoek	of	patiënt-controle	onderzoek.	

C		 Niet-vergelijkend	onderzoek.	

D	 Mening	van	deskundigen,	bijvoorbeeld	de	projectgroepleden.	

*		 Deze	classificatie	is	alleen	van	toepassing	in	situaties	waarin	om	ethische	of	andere	redenen	

gecontroleerde	trials	niet	mogelijk	zijn.	Zijn	die	wel	mogelijk	dan	geldt	de	classificatie	voor	

interventies.
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	 Tijdens	het	ontwikkelen	van	deze	richtlijn	is	de	classificatie	veranderd.	Hieronder	staat		

de	nieuwe	indeling.	

	 Niveau	van	bewijs	van	de	op	de	artikelen	gebaseerde	conclusies.

1.	 Eén	systematische	review	(A1)	of	tenminste	twee	onafhankelijk	van	elkaar	uitgevoerde	

onderzoeken	van	niveau	A�.	

�.		Eén	onderzoek	van	niveau	A�	of	tenminste	twee	onafhankelijk	van	elkaar	uitgevoerde	

onderzoeken	van	niveau	B.

3.	 Eén	onderzoek	van	niveau	B	of	niveau	C.	

4.	 Mening	van	deskundigen,	bijvoorbeeld	de	projectgroepleden.

 herziening van de richtlijn

	 Gezien	de	nu	bestaande	kennis	en	de	ontwikkelingen	op	dit	gebied	is	te	verwachten	dat		

de	aanbevelingen	in	deze	richtlijn	drie	tot	vijf	jaar	geldig	blijven.	Een	aantal	projectgroep	

leden	zal	gedurende	deze	periode	de	ontwikkelingen	in	wetenschappelijk	onderzoek	en		

wetgeving	nauwlettend	volgen	en	signaleren	als	er	aanwijzingen	zijn	om	de	richtlijn	in	een	

eerder	stadium	te	herzien.
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 achtergronden bij de richtlijn   
 zwangerschap, postpartum   
 periode en werk 

	 Het	volgende	hoofdstuk	biedt	de	wetenschappelijke	onderbouwing	en	de	verantwoording	voor	

de	richtlijn	zwangerschap	en	postpartumperiode.	De	indeling	van	dit	hoofdstuk	volgt	die	van	

de	richtlijn.	Dat	maakt	het	mogelijk	om	gericht	te	zoeken	naar	achtergrondgegevens	bij	een	

bepaald	deel	van	de	richtlijn.	

	 De	opbouw	van	elk	onderwerp	is	gelijk.	Per	thema	of	vraagstelling	wordt	eerst	een	probleem-

schets	weergegeven.	Op	basis	daarvan	die	probleemschets	en	de	bevindingen	in	gevonden	

literatuur	wordt	een	conclusie	of	advies	gepresenteerd,	voorzien	van	het	niveau	van	bewijs	in	

een	cijfer	van	1	tot	4.	Daarbij	wordt	de	mate	van	bewijskracht	in	de	vorm	van	een	letter:	A,	B,		

C	of	D	aangegeven.	Tenslotte	wordt	telkens	per	thema	of	vraagstelling	het	literatuuroverzicht	

gepresenteerd.

1 advies aan de werkgever 
 om arbobeleid voor zwangere vrouwen te ontwikkelen en een   

protocol voor individuele informatie op te stellen

 Een werkgever is wettelijk verplicht beleid te voeren gericht op arbeidsomstandigheden en zwanger

schap zodanig dat een zwangere vrouw en haar ongeboren kind geen risico lopen, ook niet in de 

periode na de bevalling bij het geven van borstvoeding.

 Adviseer de werkgever deze wettelijke verplichting vorm te geven door de volgende vier onderdelen 

uit te voeren:

 specifieke arbeidsgebonden risico’s in kaart brengen 

 de arbeid op de juiste wijze en zonder risico’s organiseren 

 een (vrijwillig) preventief consult bij de bedrijfsarts aanbieden

 een protocol informatievoorziening.

	 Een	samenhangend	arbobeleid	ten	aanzien	van	werknemers	tijdens	de	zwangerschap	en	de	

postpartumperiode	vormt	een	basis	voor	het	handelen	volgens	deze	richtlijn.	De	bedrijfsarts	

ondersteunt	de	werkgever	bij	het	opstellen	van	een	adequaat	preventiebeleid.	Bij	preventie	

gaat	de	bedrijfsarts	uit	van	de	risicofactoren	die	vastgesteld	zijn	in	de	RI&E.	Deze	zal	hij/zij	

vertalen	naar	samenhangend	beleid	van	preventieve	maatregelen	en	aanpassingen	in	het	

werk	van	de	zwangere	werknemer.	Daarbij	moet	hij/zij	ook	rekening	houden	met	de	fysiologi-

sche	veranderingen	in	de	belastbaarheid	van	de	zwangere	per	trimester	en	in	de	postpartum-

periode,	bijvoorbeeld	bij	het	geven	van	borstvoeding.	De	bedrijfsarts	kan	een	rol	spelen	in	de	

vorm	van	primaire	preventie,	in	verschillende	fases	van	de	zwangerschap	en	de	postpartum-

periode	(zie	boven)	én	op	verschillende	niveaus:	zowel	voor	de	individuele	zwangere	over	

werkaanpassingen	als	groepsgewijs	voor	een	bedrijf,	OR,	werkgever	over	beleidsmatige	

aspecten	en	het	te	voeren	instellingsbeleid	rond	de	preconceptuele	fase,	zwangerschap	en	

post	partum.	Ook	kan	de	bedrijfsarts	voorlichting	geven	aan	de	werknemer	en	de	werkgever	

over	wetgeving,	belastbaarheid,	lactatie	en	herstel	na	de	zwangerschap.	

	 De	uiteindelijke	advisering	en	voorlichting	zal	de	bedrijfsarts	richten	op	de	zwangere	werk-

nemer	en	de	werkgever	die	de	werknemer	gaat	begeleiden	bij	melding	van	de	zwangerschap.		

Ook	kan	de	bedrijfsarts	ervoor	kiezen	de	werkgever	te	coachen	en	vervolgens	de	primaire	

preventie	grotendeels	over	te	laten	aan	de	(dagelijkse)	leiding.	De	bedrijfsarts	houdt	zich	dan	

bezig	met	strikt	medische	zaken.
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1.1 is er sprake van arbeidsomstandigheden met  
 een verhoogd risico zwangere vrouwen en  
 voor vrouwen in de postpartumperiode?

	 Om de werkgever te kunnen adviseren over een adequaat arbobeleid voor zwangere vrouwen en 

voor werknemers in de postpartumperiode, moet eerst duidelijk zijn om welke specifieke risico’s 

het gaat. Tijdens zwangerschap en postpartum kunnen bepaalde factoren in het werk bij de werk

nemer en/of de vrucht leiden tot klachten en aandoeningen, of van invloed zijn op de borstvoeding.

	 In	de	periode	rondom	zwangerschap	en	post	partum	kunnen	bepaalde	factoren	in	het	werk	

leiden	tot	klachten	en	aandoeningen	van	de	zwangerschap	en/of	de	vrucht,	of	van	invloed	zijn	

op	de	borstvoeding.	De	risicofactoren	zijn	globaal	in	te	delen	in	vier	categorieën:

-	 Algemene	categorie	(fysieke	belasting,	werktijden,	ploegendienst	en	stress)

-	 Chemische	factoren

-	 Biologische	agentia

-	 Fysische	factoren	(lawaai,	trillingen,	(niet-)ioniserende	straling,	hitte	en	koude).

 fysieke belasting

inleiding
	 Onder	fysieke	belasting	wordt	verstaan	werkzaamheden	met	energetische	belasting,	tillen,	

bukken,	duwen,	trekken,	staan,	lopen	of	een	combinatie	van	deze	onderdelen.	Zwangeren	met	

fysiek	belastend	werk	zijn	vaak	genoodzaakt	tijdens	de	zwangerschap	hun	werk	aan	te	passen	

of	hun	werk	te	staken	door	klachten	bij	haarzelf	of	problemen	bij	het	kind.	Klachten	waarbij	

het	werk	wordt	aangepast	zijn	onder	andere	overmatige	vermoeidheid,	rugklachten,	harde	

buiken,	hypertensie	en/of	pre-eccplampsie,	bloedverlies	en	voortijdige	weeën.	Ook	kan	het	

kind	in	groei	achterblijven	of	kan	er	een	te	vroege	geboorte	dreigen.

	 De	relatie	tussen	fysiek	belastend	werk	en	een	negatief	effect	op	de	uitkomst	van	de	zwanger-

schap	was	al	eerder	onderkend.	Zo	vonden	Nederlandse	onderzoekers	enkele	jaren	geleden	

dat	fysiek	zwaar	werk	in	het	ziekenhuis	leidde	tot	een	grotere	kans	op	een	vroeggeboorte	

(Koemeester	1995).	Uit	dit	onderzoek	bleek	ook	dat	fysieke	belaste	zwangere	vrouwen	signifi-

cant	meer	last	hebben	van	vermoeidheid,	harde	buiken,	trager	functioneren,	moe	gevoel	in	

	 de	benen,	kortademigheid,	slecht	slapen	en	lumbago.

	 Ook	verscheen	AI-blad	1�	(1997)	dat	nog	steeds	actueel	is	en	aanwijzingen	geeft	op	welke	

wijze	de	fysieke	belasting	gedurende	de	zwangerschap	beperkt	kan	worden.	Vervolgens	heeft	

dit	AI-blad	een	vertaling	gekregen	in	de	regelgeving,	met	name	in	Beleidsregel	1.4�.	Deze	

beleidsregel	reikt	instrumenten	aan	voor	een	preventief	zwangerschapsbeleid.	

	 Er	zijn	in	de	afgelopen	jaren	meerdere	artikelen	verschenen	over	de	invloed	van	fysiek	zwaar	

werk	op	de	uitkomst	van	de	zwangerschap.	In	onderzoeken	naar	het	verband	tussen	fysieke	

belasting	en	zwangerschapsuitkomsten	blijkt	echter	dat	vrouwen	met	het	hoogste	risico	op	

kinderen	die	te	klein	zijn	of	op	een	vroegtijdige	bevalling	of	met	een	kind	met	groeivertraging	

vaak	al	gestopt	zijn	met	werken	in	een	vroeg	stadium.	De	“healthy	workers”	blijven	over:	

degenen	die	geen	uitgesproken	risico	hebben	op	een	negatieve	zwangerschapsuitkomst	zoals	

vroeggeboorte	of	een	kind	met	een	laag	geboortegewicht.	De	vrouwen	waarmee	het	goed	gaat	

werken	door.	Er	blijkt	dat	ook	bij	deze	groep	gezonde	vrouwen	invloed	is	van	de	zwaarte	van	

het	werk	op	de	zwangerschapsuitkomsten.	

samengaan diverse belastende factoren in het werk 
	 Vaak	is	er	sprake	van	meerdere	belastende	factoren	in	het	werk	die	afzonderlijk	een	effect	

kunnen	hebben	op	de	zwangerschapsuitkomst.	Het	samengaan	van	deze	factoren	geeft		

mogelijk	een	effect	wat	meer	is	dan	een	optelling	van	de	kansen.	Veel	onderzoekers	maken	

een	analyse	van	de	factoren	afzonderlijk	en	daarnaast	van	alle	of	enkele	factoren	samen.	

Mozurkewich	(�000)	bijvoorbeeld	maakt	in	haar	review	gebruik	van	het	begrip	fysiek	zwaar	

werk.	Hier	zitten	de	diverse	fysiek	belastende	factoren	in	verwerkt	volgens	het	scoringsmodel	

van	Mamelle	en	Munoz,	zie	tabel	1.	(Mamelle	1987)
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Activiteit Puntenscore

Meer	dan	3	uur	staan 1

Werk	aan	inspannende	machine	of	lopende	band 1

Aanmerkelijke	inspanning	of	last	dragen	of	tillen 1

Routine	werk	of	niet	mentaal	stimulerende	taken 1

Een	of	meer	fysische	factoren:	lawaai,	koude,	

vochtige	omgeving,	omgaan	met	chemische	

stoffen

1

Totaal 5

Tabel 1: Cumulatieve vermoeidheidsscore volgens Mamelle en Munoz.

metaanalyse mozurkewich
	 Mozurkewich	et	al.	(�000)	hebben	een	aantal	kwalitatief	goede	studies	gebruikt	om	een		

meta-analyse	uit	te	voeren.	Vanwege	de	gedegen	aanpak	en	de	uitgebreidheid	van	hun		

analyse,	wordt	deze	meta-analyse	uitgebreid	besproken	(Brand	�006).	

	 De	onderzoekers	selecteerden	relevante	studies	over	dit	onderwerp	in	de	MEDLINE	database	

voor	de	jaren	1966-1999.	Een	studie	werd	geïncludeerd	wanneer	aan	de	hier	weer	te	geven	

voorwaarden	met	betrekking	tot	de	blootstelling	werd	voldaan:

	 Er	worden	originele	data	gepresenteerd,	zowel	de	blootgestelde	als	de	niet-blootgestelde	

groep	was	tijdens	de	zwangerschap	werkzaam,	en	er	werden	één	of	meer	relevante	bloot-

stellingen	onderzocht.	Deze	blootstellingen	betroffen:	fysiek	belastend	werk,	langdurig	staan	

(>	3	uur	per	dag),	veel	werkuren	per	week	(>	39	uur	per	week),	ploegendienst	of	nachtwerk,		

of	een	hoge	cumulatieve	vermoeidheidsscore.	Deze	score	werd	berekend	door	een	aantal	

belastende	factoren,	zoals	meer	dan	3	uur	staan,	fysieke	uitputting,	lawaai,	kou,	natte	werk-

omgeving	op	te	tellen	en	deze	een	score	geven.	

	 Een	zwangere	vrouw	werd	ingedeeld	in	de	blootgestelde	groep,	wanneer	ze	de	blootstelling	

aan	bovengenoemde	factoren	op	zijn	minst	voortzette	tot	en	met	het	tweede	trimester	van		

de	zwangerschap.

	 Zwangerschapsuitkomsten	die	onderzocht	werden	waren:	

-	 vroeggeboorte	(na	een	zwangerschapsduur	van	�0	tot	36	weken);

-	 hypertensie	(wanneer	op	zijn	minst	eenmalig	een	systolische	bloeddruk	werd	gemeten	

hoger	dan	130	en/of	een	diastolische	bloeddruk	hoger	dan	80	mmHg	dan	wel	wanneer	een	

vrouw	de	diagnose	hypertensie	of	pre-eclampsie	kreeg	tijdens	de	zwangerschap);

-	 een	laag	geboortegewicht	(kinderen	die	geboortegewicht	hadden	beneden	de	10e	percentiel	

voor	ras,	geslacht	en	zwangerschapsduur,	dan	wel	minder	dan	�500	gram	wogen	bij	

geboorte).

	 Bij	de	selectie	van	studies	moesten	zowel	de	blootstellingmaten	als	de	zwangerschapsuitkomsten	

consistent	zijn	met	de	gestelde	criteria	en	moesten	de	aantallen	direct	uit	de	tekst	herleidbaar	

zijn,	of	daaruit	te	berekenen.	Op	deze	wijze	konden	�9	van	de	oorspronkelijke	studies	worden	

gebruikt.	Er	werd	een	kwaliteitsscore	berekend	en	vervolgens	werden	de	oorspronkelijke	ruwe	

data	gebruikt,	en	werden	95%	betrouwbaarheidsintervallen	berekend.	Resultaten	werden	als	

significant	beschouwd	als	het	getal	1,0	zich	niet	in	het	betrouwbaarheidsinterval	bevond.	

	 De	invloed	van	fysiek	belastend	werk	op	de	uitkomst	van	de	zwangerschap	is	samengevat	in	

tabel	�.	Uit	deze	tabel	blijkt	dat	zwangere	vrouwen	die	fysiek	zwaar	werk	verrichten	een		

verhoogde	kans	hebben	op	een	vroeggeboorte,	een	kind	met	een	laag	geboortegewicht	of	

zwangerschapshypertensie	en	pre-eclampsie.

	
Negatieve	zwanger-

schapsuitkomst

Aantal	studies Aantal	zwanger-

schappen

Odds	ratio 95%	Betrouwbaar-

heidsinterval

Vroeggeboorte �1 146.547 1,�� 1,16-1,�9
Laag	geboortegewicht 10 1�5.535 1,37 1,30-1,44
Hypertensie	&

pre-eclampsie

4 5.837 1,60 1,30-1,96

 Tabel 2: Effecten van fysiek zwaar werk tijdens de zwangerschap. (Uit metaanalyse van Mozurkewich et al, 2000)
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	 Het	verband	tussen	vroeggeboorte	en	belastende	werkfactoren	wordt	weergegeven	in	tabel	3.	

Er	blijkt	een	significant	verband	te	bestaan	tussen	vroeggeboorte	en	langdurig	staan,	ploegen-

dienst	of	nachtdienst	en	een	hoge	cumulatieve	vermoeidheidsscore.	Er	is	geen	significant	

effect	gevonden	van	veel	werkuren	als	zodanig	op	vroeggeboorte.

Relatie	vroeggeboorte	

met	één	van	de

volgende	factoren

Aantal	

studies

Aantal	zwanger-

schappen

Odds	ratio 95%	Betrouwbaar-

heidsinterval

Langdurig	staan	

(>	3	uur	per	dag)

14 �4.859 1,�6 1,13-1,40

Ploegendienst	of	

nachtdienst

6 99�� 1,�4 1,06-1,46

Cumulatieve	

vermoeidheids-

score

6 7719 1,63 1,33-1,98

Veel	werkuren

(>	39	uur	per	week)

10 ��.�11 1,03 0,9�-1,16

 Tabel 3: Relatie tussen vroeggeboorte en diverse belastende factoren in werk. (Uit metaanalyse van 

 Mozurkewich et al, 2000)

staan
	 Lang	staan	is	een	belastende	houding	voor	de	zwangere	vrouw.	In	de	diverse	onderzoeken	

worden	zeer	verschillende	uitkomstmaten	gebruikt:	Mozurkewich	(�000)	vindt	bij	>	3	uur	per	

dag	staan	een	OR	van	1,�6	(BI	1,13-1,40),	Escriba-	Aguir	(�001)	bij	>	6	uur	per	dag	een	OR	van	

1,81	(BI	1,17-�,79),	Magann	(�005)	bij	>	8	uur	per	dag	in	week	�1-�8	een	OR	1,69	(BI	1.03-�,80	

en	als	laatste	Croteau	(�006)	bij	4-6	uur	per	dag	een	OR	1,4	BI	(1,0-1,9).	De	conclusie	is	duide-

lijk:	lang	staan	is	een	risicofactor	voor	vroegtijdige	geboorte.

	 Beperkingen	in	gevonden	studies	

	 Veel	studies	maken	gebruik	van	gegevens	die	achteraf	zijn	verzameld.	Het	kan	zijn	dat	vrouwen	

die	een	minder	goede	zwangerschapsuitkomst	hebben	hun	werk	achteraf	zwaarder	inschatten:	

“recall	bias”	is	hier	mogelijk	een	verstorende	factor.	Mogelijk	kan	er	ook	juist	sprake	zijn	van	

onderrapportage	van	de	zwaarte	van	het	werk,	omdat	men	gewend	is	aan	het	werk	en	dit	niet	

als	zodanig	ervaart.	Gebruik	van	objectieve	methoden	om	de	werkbelasting	te	meten	of	een	

vergelijking	van	de	inschatting	door	niet	zwangere	medewerkers	die	hetzelfde	werk	doen	

(zoals	bij	Koemeester	1995)	kunnen	hierin	opheldering	geven,	maar	worden	maar	in	weinig	

studies	gebruikt.	Daarnaast	is	er	een	grote	heterogeniteit	aan	expositiematen.	Bij	fysieke	

belasting	is	geen	eenduidigheid	hierover	(voorbeeld:	lang	staan	is	in	de	review	Mozurkewich	

(�000)	gedefinieerd	als	meer	dan	3	uur	per	dag,	bij	Escriba-	Aguir	(�001)	als	meer	dan	6	uur,	

bij	Magann	meer	dan	8	uur	per	dag	(�005.	Er	is	wel	een	dosis	responsrelatie	zichtbaar	in	de	

studies	wat	als	bewijzend	voor	een	effect	wordt	gezien.

	 Wijze	waarop	fysieke	belasting	leidt	tot	negatieve	zwangerschapsuitkomsten	

	 Op	welke	wijze	fysieke	overbelasting	een	negatief	effect	heeft	op	de	zwangerschapsuitkomsten	

is	niet	goed	bekend.	Mozurkewich	et	al.	halen	in	hun	studie	Luke	en	Papiernik	(1997)	aan.		

Deze	auteurs	veronderstellen	dat	de	wijze	waarop	de	fysieke	belasting	zou	kunnen	leiden	tot	

negatieve	zwangerschapsuitkomsten	het	meest	waarschijnlijk	loopt	via	het	sympatische	zenuw-

stelsel	en	mogelijk	samenhangt	met	de	uitscheiding	van	prostaglandines	in	de	moederlijke	

circulatie.	Ledermans	(1995)	ziet	een	versterkende	rol	weggelegd	voor	corticotropine-releasing	

factor,	die	op	zich	aanleiding	geeft	tot	een	verhoogde	afgifte	van	prostaglandines.	Er	worden	

in	de	literatuur	nog	meer	mogelijke	verklaringen	genoemd,	maar	meer	onderzoek	is	nodig	om	

hier	conclusies	aan	te	kunnen	verbinden.

	 In	ieder	geval	schatten	Mozurkewich	et	al.	in	dat	de	eerder	genoemde	negatieve	zwanger-

schapsuitkomsten	zijn	te	voorkomen	door	te	interveniëren	in	de	belasting	van	de	zwangere.	

	 Zij	adviseren	daarom	gerandomiseerde	interventiestudies	om	een	betere	uitspraak	hierover	te	

kunnen	doen.
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	 Bepaling	van	de	limieten

	 De	beleidsregel	1.4�	van	het	Arbobesluit	(zie	bijlage	A	en	Arbo-informaiteblad	1�)	geeft	de	

limieten	aan	met	betrekking	tot	fysieke	belasting.	Deze	zijn	gebaseerd	op	het	onderzoek	van	

Koemeester	(1995).	In	dit	goed	gecontroleerde	prospectieve	onderzoek	is	uitgegaan	van	de	

mate	van	belasting	(tillen,	lopen,	staan	en	bukken)	waarbij	50%	van	de	verpleegkundigen	

duidelijk	moeite	had	met	deze	activiteit	bij	�0	en	bij	30	weken	zwangerschap.	Meestal	was	dat	

dan	een	reden	voor	de	zwangeren	om	dit	niet	meer	te	doen.	Dit	is	de	belasting	die	komt	boven	

op	de	eventuele	belasting	privé,	bijvoorbeeld	het	tillen	van	een	kind.	De	onderzoekers	bena-

drukken	dat	ook	deze	belasting	beperkt	wordt	naarmate	de	zwangerschap	vordert.

conclusie
1 Zwangere	vrouwen	die	fysiek	zwaar	werk	verrichten	hebben	een	verhoogde	

kans	op	een	vroeggeboorte,	een	kind	met	een	laag	geboortegewicht	en	op	

zwangerschapshypertensie	en	pre-eclampsie.
a1 Mozurkewich	�000

1 Lang	staan	is	een	risicofactor	voor	vroegtijdige	geboorte.	Staan	dient	zoveel	

mogelijk	beperkt	te	worden	in	de	zwangerschap,	vooral	in	het	derde	trimester
a1 Mozurkewich	�000

b Croteau	�006

b Escribá-Agüir	�001

b Magann	�005

4 Deze	negatieve	zwangerschapsuitkomsten	(een	vroeggeboorte,	een	kind	met	een	

laag	geboortegewicht	en	op	zwangerschapshypertensie	en	pre-eclampsie)	zijn	

te	voorkomen	door	te	interveniëren	in	de	belasting	van	de	zwangere	in	het	�e	

en	3e	trimester	van	de	zwangerschap.	De	limieten	gesteld	in	de	beleidsregel	1.4�	

van	het	Arbobesluit	en	gepubliceerd	in	het	Arbo-Informatieblad	AI-1�	(Sdu)	zijn	

realistisch.	
d Mening	projectgroep,	Arbobesluit:	Beleidsregel	1.4�	(zie	bijlage	A)
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 werktijden en ploegendienst

inleiding
	 Een	onregelmatig	werk-	en	rustpatroon,	ploegendiensten	met	avond-	en	nachtdiensten		

en	overwerk	zijn	vermoeiend	en	belastend	voor	zwangeren.	Daarnaast	kan	dit	leiden	tot		

schadelijke	gevolgen	voor	de	foetus	of	baby.	Op	het	gebied	van	de	relatie	tussen	het	werk	in	

ploegendienst	en	zwangerschap	respectievelijk	fertiliteit	zijn	diverse	studies	verricht		

(Mozurkewich	�000,	Ahlborg	1996).	Zij	laten	zich	echter	niet	altijd	goed	met	elkaar	vergelijken,	

omdat,	afhankelijk	om	welke	studie	het	gaat,	de	effecten	van	ploegendienst,	nachtdienst	en/of	

wisselende	werkuren	worden	onderzocht.	In	de	hierna	te	bespreken	studies	zijn	niet	die	stu-

dies	opgenomen	die	de	effecten	bij	stewardessen	onderzoeken,	vanwege	de	complexiteit	van	

de	factoren	waaraan	zij	blootstaan.	Naast	ploegendienst,	staan	zij	ook	bloot	aan	time	shift,	

werken	op	hoogte	en	ioniserende	straling.

zwangerschapsuitkomsten
	 Mozurkewich	(�000)	vond	in	de	eerder	genoemde	meta-analyse	(1.1.1)	een	significant	verband	

tussen	ploegendienst	of	nachtwerk	als	verpleegkundige	of	werknemer	in	de	textielindustrie	en	

vroeggeboorte	zie	tabel	3	(6	studies;	n=99��;	OR	1,�4;	95%	CI	1,06-1,46).	Xu	en	collega’s	(1994)	
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deden	onderzoek	onder	vrouwen	werkzaam	in	de	textielindustrie	in	China.	Zij	vonden	dat	

baby’s	van	moeders	die	in	ploegendienst	met	nachtdienst	werken	gemiddeld	79	gram	lichter	

geboren	worden	dan	baby’s	van	moeders	die	niet	in	ploegendienst	werken.

	 Verder	lopen	vrouwen	die	in	ploegendienst	werken	meer	risico	op	het	krijgen	van	een	mis-

kraam.	(RR	1,�5:	McDonald	et	al,	1988).	Recent	vonden	Zhu	et	al	(�004a)	aanwijzingen	voor	

een	grotere	kans	op	een	late	miskraam	bij	werken	in	ploegendienst.	In	een	ander	artikel	

maken	deze	onderzoekers	melding	van	een	groter	risico	op	een	verlenging	van	de	zwanger-

schapsduur	(Zhu	et	al,	�004b).	Verondersteld	wordt	dat	er	allerlei	verstoringen	in	de	hormoon-

huishouding	kunnen	optreden	wanneer	een	vrouw	tijdens	haar	zwangerschap	in	ploegendienst	

of	nachtdienst	blijft	werken.	Er	kon	geen	verband	worden	aangetoond	tussen	ploegendienst	en	

aangeboren	afwijkingen.	

	 Ook	Croteau	(�006)	vond	in	een	interventiestudie	dat	onregelmatige	diensten	of	nachtdienst	

het	risico	op	een	kind	met	een	te	laag	geboortegewicht	verhoogd.	Uit	bovenstaande	onderzoeken	

blijkt	geen	duidelijke	grens	vanaf	welke	moment	in	de	zwangerschap	de	nadelige	invloed	van	

het	werken	in	ploegendienst	geldt.	Uit	het	onderzoek	van	Croteau	blijkt	dat	aanpassing	voor	

de	�4e	week	van	de	zwangerschap	de	negatieve	effecten	grotendeels	laat	verdwijnen.	Dit	is	

echter	de	enige	interventiestudie.	Mozurkewich	heeft	berekend	dat	één	vroeggeboorte	voor-

komen	wordt	voor	elke	�3-171	(80)	vrouwen	die	stoppen	met	ploegendienst	of	nachtdienst.	

	 Geen	betrouwbare	studies	zijn	gevonden	naar	een	de	gevolgen	van	het	verrichten	van	lange	

werkweken.

conclusie
1 Ploegendienst	en	nachtwerk	verhogen	de	kans	op	vroeggeboorte.	Dit	geldt	voor	

het	verrichten	van	nachtdiensten	en	ploegendienst	gedurende	de	gehele	

zwangerschap,	ook	in	het	eerste	trimester.
a1 Mozurkewich	�000

b Zhu	�004

2 Ploegendienst	en	nachtwerk	verhogen	de	kans	op	een	laag	geboortegewicht	of	

verlies	van	foetus	of	doodgeboorte.	
b Zhu	�004

b McDonald	1988

3 Uit	het	onderzoek	van	Croteau	blijkt	dat	door	geen	ploegendienst	meer	te	

verrichten	voor	de	�4e	week	van	de	zwangerschap	het	risico	op	laag	geboorte

gewicht	niet	meer	verhoogd	was.	De	projectgroep	is	van	mening	dat	vanaf	

de	�0e	week	van	de	zwangerschap	geen	nachtdiensten	meer	moeten	worden	

verricht:	tussen	�3.00	uur	(s’avonds)	en	7.00	uur	(s’ochtends).
b Croteau	�006

4 Bij	de	wens	van	de	zwangere	kan	zij	eerder	stoppen	met	onregelmatig	werk.

d Arbeidstijdenwet	4:5	en	4:7.	(zie	Bijlage	A).

4 De	projectgroep	is	van	mening	dat:	

•	 Bij	risico	op	vroeggeboorte	en	laag	geboorte	gewicht:	vanaf	zwangerschaps-

melding	geen	onregelmatig	werk	en	nachtdiensten	worden	verricht.

•	 Tijdens	de	zwangerschap	regelmatige	werktijden	worden	nagestreefd	met	in	

ieder	geval	1�	uur	hersteltijd:	inclusief	reistijd,	voldoende	tijd	om	te	eten	en	te	

slapen.

•	 overwerk	(meer	dan	40	uur	per	week)	en	lange	werktijden	(meer	dan	9	uur	

per	dag)	vermeden	moet	worden	in	hele	zwangerschap.	Omdat	tijdens	

zwangerschap	de	(energetische	en	biomechanische)	belasting	fysiologisch	al	

toeneemt,	is	het	niet	verstandig	de	zwangere	nog	extra	te	belasten	met	over-

uren	of	lange	werkdagen.

d Mening	projectgroep
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 mentale belasting/stress

inleiding
	 In	de	studies	naar	de	relatie	tussen	psychische	belasting	op	het	werk	en	zwangerschap	wordt	

door	veel	onderzoekers	gebruik	gemaakt	van	het	model	van	Karasek.	Men	richt	zich	vooral	op	

de	combinatie	van	een	hoge	werkdruk	en	een	gebrek	aan	regelmogelijkheden.	

	 Werkstress	wordt	onderverdeeld	in	4	verschillende	groepen	(Oths,	Brett,	Hendriksen):

1		 Relaxte	baan:	er	worden	weinig	eisen	gesteld	en	er	zijn	veel	regelmogelijkheden	ten	aan-

zien	van	de	werkzaamheden.	

�		 Actieve	baan:	er	worden	hoge	eisen	gesteld	en	er	zijn	veel	regelmogelijkheden	ten	aanzien	

van	de	werkzaamheden	

3		 Passieve	baan:	er	worden	weinig	eisen	gesteld	en	er	zijn	weinig	regelmogelijkheden

4		 Stressvolle	baan:	er	worden	hoge	eisen	gesteld	en	er	zijn	weinig	regelmogelijkheden

zwangerschapsuitkomsten
	 Over	de	effecten	van	psychische	belasting	ontbreekt	een	uitgebreide	meta-analyse	zoals	hier-

boven	beschreven	voor	fysieke	belasting/	ploegendienst/	nachtdienst.	In	het	onderstaande	

deel	worden	de	relevante	artikelen	op	een	rij	gezet	(Brand	�006).

	 In	de	literatuur	zijn	aanwijzingen	gevonden	dat	zwangere	vrouwen	die	blootgesteld	zijn	aan	

stresserend	werk	met	weinig	controlemogelijkheden	en	autonomie	een	grotere	kans	hebben	

op	het	krijgen	van	een	miskraam	(OR	�,�7,	95%	CI	0,97-5,�7;	Fenster	et	al.,	1995).	In	een	derge-

lijke	situatie	bestaat	er	ook	meer	kans	op	een	vroeggeboorte	(OR	meest	rond	1,5-�,0;	Hedegaard	

et	al.	1993	en	1996,	Brett	97)	dan	wel	een	laag	geboortegewicht.	Marcoux	et	al.	(99)	vond	een	

relatie	tussen	hoge	blootstelling	aan	stress	bij	zwangere	vrouwen	en	het	krijgen	van	hypertensie	

of	pre-eclampsie	(OR	�,1,	95%	CI	1,1-4,1).

	 Anderen	vonden	dat	baby’s	van	wie	de	moeder	veel	stress	had	ervaren	in	het	eerste	trimester	

van	de	zwangerschap	gemiddeld	190	gram	lichter	waren	bij	de	geboorte	dan	kinderen	van	wie	

de	moeder	deze	stress	niet	had	ervaren	(Oths	et	al.,	�001).	Brett	geeft	aan	dat	fulltime	werken	

in	een	stressvolle	baan	tijdens	de	zwangerschap	kan	leiden	tot	vroeggeboorten	of	laag	

geboortegewicht.	In	hun	onderzoek	gold	dit	vooral	voor	Afro	Amerikaanse	vrouwen,	die	vaak	

tot	een	lagere	sociale	klasse	behoorden.	Ongunstige	socio-economische	factoren	worden	ook	

vaak	in	verband	gebracht	met	negatieve	zwangerschapsuitkomsten,	waaronder	een	vroeg-

geboorte	(Moutquin	�003).	

gevolgen voor het kind op latere leeftijd
	 Naast	de	effecten	van	prenatale	stress	op	de	zwangerschapsuitkomst	in	ook	de	invloed	op	

latere	leeftijd	van	belang	voor	het	beleid	van	de	bedrijfsarts.	Het	is	aannemelijk	dat	stress	in	

de	zwangerschap	niet	alleen	kan	leiden	tot	negatieve	zwangerschapsuitkomsten,	maar	ook	
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	 de	latere	ontwikkeling	van	het	kind	kan	verstoren.	Van	den	Bergh	en	anderen	publiceerden	in	

�005	een	review	waarin	14	onafhankelijke	prospectieve	studies	werden	gebruikt.	Zij	consta-

teerden	meer	cognitieve,	emotionele,	en	gedragsproblemen	bij	het	kind	wanneer	de	moeder	

tijdens	haar	zwangerschap	veel	stress	en	angst	had	ervaren.	Uiteraard	werd	er	gecorrigeerd	

voor	de	problemen	post	partum	bij	de	moeder	en	andere	relevantie	confounders	voor	en	na	

de	bevalling.	Ook	blijkt	uit	recent	onderzoek	dat	prenataal	gestresste	kinderen	op	de	leeftijd	

van	9	jaar	meer	ADHD	symptomen	vertonen,	dan	kinderen	wier	moeder	weinig	stress	heeft	

ervaren.	(Linnet	�003,	Huizink	�003,	Buitelaar	�003,	Rodigues	�005).	

verondersteld werkingmechanisme
	 O’Connor	et	al.	(�005)	vonden	voor	deze	bevindingen	een	mogelijke	verklaring	in	hun	onder-

zoek.	Zij	vonden	in	een	prospectieve	longitudinale	cohort	studie	als	eerste	aanwijzingen	dat	

de	hypothalamus-hypofyse-bijnier-as	(HPA-as)	van	kinderen,	van	wie	de	moeders	tijdens	de	

zwangerschap	gestresst	waren,	anders	geprogrammeerd	is	dan	de	HPA-as	van	kinderen	van	

wie	de	moeders	niet	gestresst	waren	voor	de	geboorte	van	hun	kind.	De	grootste	bronnen	van	

stress	die	dit	veroorzaken	zijn	werkdruk,	huwelijksproblemen,	psychische	aandoeningen	en	

angst	rondom	de	zwangerschap.	In	haar	studie	wijst	zij	op	het	grote	(maatschappelijk)	belang	

om	stress	gedurende	de	zwangerschap	te	beperken.	Deze	effecten	worden	geïnitieerd	door	

	 de	verhoogde	activiteit	van	het	sympathische	adreno-medullaire	systeem	van	de	moeder	en	

met	name	van	haar	HPA-as.	Ook	het	verhoogde	cortisolgehalte	in	het	bloed	van	het	kind	is	een	

afspiegeling	van	de	stress	die	de	moeder	ondervindt	(De	Weert	�005,	Wadha	�005).

conclusie
1 Werkstress	tijdens	de	zwangerschap	verhoogt	het	risico	op	vroeggeboorte	of	

laag	geboortegewicht	en	pre-eclampsie.	Het	ervaren	van	stress	tijdens	het	werk	

varieert	per	individu.	Stressvolle	banen	(hoge	eisen,	weinig	regelmogelijkheden)	

geven	een	hoger	risico	op	vroeggeboorte	of	laag	geboortegewicht,	dat	gevolgen	

kan	hebben	voor	de	gezondheid	van	het	kind.	Daarbij	geldt:	hoe	stressvoller	de	

baan,	hoe	meer	invloed	op	de	zwangerschap	ten	aanzien	van	lager	geboorte-

gewicht	dan	wel	kleinere	kinderen.	

a2 Brett	1997

a2 Henriksen	1994

b Oths	�001

c Fenster	1995

c Hedegaard	1993/1996

1 Er	zijn	aanwijzingen	dat	er	een	relatie	is	tussen	antenatale	stress	en	angst	van	

de	zwangere	en	cognitieve,	emotionele,	en	gedragsproblemen	bij	het	kind.	

Stress	in	het	werk	is	daarbij	één	van	de	stresserende	factoren.
a2 De	Weerth	�005

a2 Van	den	Bergh	�005

b O’Connor	�005

b Huizink	�005
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 chemische/schadelijke stoffen

	 De	beroepsmatige	blootstellingen	die	in	verband	worden	gebracht	met	één	of	meer	van		

negatieve	zwangerschapsuitkomsten,	zoals	miskraam,	vroeggeboorte,	laag	geboortegewicht	

en	aangeboren	afwijkingen	zijn	globaal	in	te	delen	in	vijf	groepen	stoffen:	oplosmiddelen,	

narcosegassen,	chemotherapeutica,	pesticiden	en	metalen.	Er	zal	een	aantal	relevante	studies	

worden	besproken,	waarbij	steeds	gezocht	is	naar	een	zo	hoog	mogelijk	level	of	evidence.		

Er	blijft	een	restgroep	van	stoffen	over	waarvan	de	invloed	op	de	zwangerschap	niet	duidelijk	

bewezen	is.

oplosmiddelen
	 Het	is	al	langere	tijd	bekend	dat	blootstelling	van	zwangere	vrouwen	aan	oplosmiddelen		

(solvents)	tijdens	de	zwangerschap	een	negatief	effect	kan	hebben	op	de	uitkomst	van	de	

zwangerschap.	Enige	tijd	geleden	is	hierover	een	meta-analyse	verschenen	(McMartin	1998).	

Het	betreft	een	meta-analyse	naar	de	effecten	van	oplosmiddelen.	Hiervoor	doorzochten	zij		

de	database	van	MEDLINE,	Toxline	en	dissertation	Abstracts	voor	de	jaren	1966-1994.		

Zij	includeerden	case	control	of	cohort	studies	waarbij	de	zwangere	vrouwen	werden	bloot-

gesteld	aan	oplosmiddelen	gedurende	het	eerste	trimester	van	de	zwangerschap.	Er	werden	

gecombineerde	odds	ratio’s	berekend	met	95%	betrouwbaarheids	intervallen.	De	Odds	ratio	

voor	aangeboren	afwijkingen	(5	studies;	7036	patiënten)	was	1,64	(95%	CI	1,16-�,30)	en	voor	

miskramen	(5	studies,	n=�899	patiënten)	1,�5	(95%	CI	0,99-1,58).

	 Vanwege	de	verdenking	op	een	relatie	tussen	blootstelling	aan	oplosmiddelen	en	het	krijgen	

van	een	gespleten	lip	en/of	gehemelte	voerden	Laumon	et	al.	(1996)	een	case	control	studie	uit	

onder	�00	kinderen	met	een	gespleten	lip	en/of	gehemelte	en	400	controles.	Zij	vonden	een	

verhoogd	risico	op	het	voorkomen	van	deze	afwijkingen	wanneer	de	moeder	tijdens	de	zwanger-

schap	was	blootgesteld	aan	oplosmiddelen.	Bij	een	nadere	analyse	werd	een	verhoogd	risico	

gevonden	voor	gechloreerde	alifatische	oplosmiddelen	(bijvoorbeeld	tetrachlorethyleen:	OR	

4,40	(95%	CI	1,41-16,15).

conclusie
1 Het	is	aangetoond	dat	vrouwen	die	beroepsmatig	zijn	blootgesteld	aan	oplos-

middelen	een	verhoogde	kans	hebben	op	een	kind	met	aangeboren	afwijkingen	

of	een	miskraam.
a1 Martin	1998

3 Er	zijn	aanwijzingen	dat	vrouwen	die	beroepsmatig	zijn	blootgesteld	aan	oplos-

middelen	een	hoger	risico	lopen	op	een	kind	met	een	gespleten	lip	en/of	

gehemelte
b Laumon	1996

narcosegassen 
	 Enkele	jaren	geleden	publiceerden	Boivin	et	al.	(1997)	een	studie	in	de	vorm	van	een	meta-

analyse	naar	de	effecten	van	beroepsmatige	blootstelling	aan	narcosegassen	op	de	uitkomst	

van	de	zwangerschap.	Zij	gebruikten	daarvoor	19	epidemiologische	studies	en	vonden	een	

verhoogd	risico	op	een	miskraam	(OR	1,48;	95%	CI	1,4-1,58)	dat	zelf	nog	hoger	werd	na	

	 correctie	voor	confounders	(OR	1,9;	95%	CI	1,7�-�,09).	Ook	beroepsmatige	blootstelling	aan	

lachgas	wordt	verder	in	verband	gebracht	met	een	hogere	kans	op	het	krijgen	van	kind	met	

een	laag	geboortegewicht	of	een	kind	met	een	laag	geboortegewicht	voor	de	zwangerschaps-

duur	(een	Small-for-gestational-age	baby;	NIOSH,	1994).	

	 Wat	betreft	de	blootstelling	aan	narcosegassen	blijkt	uit	onderzoek	van	Peelen	en	collega’s	

(1999)	in	Nederlandse	ziekenhuizen,	dat	er	in	5%	van	de	gevallen	een	overschrijding	was	van	

de	lachgasconcentratie	boven	de	tijdgewogen	waarde	voor	8	uur	van	80	ppm,	waarbij	overi-

gens	de	NIOSH	al	jaren	pleit	voor	een	lagere	MAC	waarde	van	�5	ppm	(NIOSH,	1994).	
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conclusie
1 Het	is	aangetoond	dat	beroepsmatige	blootstelling	aan	narcosegassen	tijdens	

de	zwangerschap	een	hogere	kans	geeft	op	miskramen	
a1 Boivin	1997

1 Het	is	aangetoond	dat	bij	blootstelling	aan	lachgas	de	kans	hoger	is	op	een	kind	

met	een	laag	geboortegewicht.
a1 Boivon	1997

chemotherapeutica 
	 Saurel-Cubizolles	en	Job-Spira	(1993)	deden	een	onderzoek	naar	de	relatie	tussen	buitenbaar-

moederlijke	zwangerschap	en	blootstelling	aan	chemotherapeutica	bij	twee	groepen	vrouwe-

lijke	werknemer	te	weten	operatiekamer	personeel	en	verpleegkundigen	van	andere	afdelingen	

in	ziekenhuizen	in	Parijs.	In	een	logistisch	regressiemodel	vonden	zij	vrouwen	blootgesteld	

aan	chemotherapeutica	een	hoger	risico	hadden	op	een	buitenbaarmoederlijke	zwangerschap	

dan	verpleegkundigen	die	daaraan	niet	waren	blootgesteld	(OR	10,0;	95%	CI	�,1-56,�).

	 Valanis	et	al.	(1999)	deden	een	case-control	onderzoek	naar	de	effecten	van	chemotherapeutica	

op	zelfgerapporteerde	miskramen	en	doodgeboortes	bij	verpleegkundigen	en	medewerkers	in	

apotheken.	Het	betrof	7094	zwangerschappen	bij	�976	employees.	Na	correctie	voor	confounders	

bleek	beroepsmatige	blootstelling	van	de	moeder	of	de	vader	aan	chemotherapeutica	tijdens	

de	zwangerschap	geassocieerd	met	een	hogere	kans	op	een	miskraam	(OR	1,5;	95%	CI	1,�-1,8)	

of	een	hogere	kans	op	doodgeboorte	(OR	1,4;	95%	CI	1,�-1,7).

conclusie
2 Er	zijn	duidelijke	aanwijzingen	dat	zwangere	vrouwen	die	tijdens	hun	werk	zijn	

blootgesteld	aan	chemotherapeutica	een	hogere	kans	hebben	op	een	miskraam	

of	een	doodgeboorte.
b Saurel-Cubizolles	1993,	Valanis	1999.	

bestrijdingsmiddelen
	 De	beroepsmatige	blootstelling	van	851	vrouwen	(100	moeders	van	baby’s	met	schizis	en	751	

moeders	van	gezonde	controles)	werd	onderzocht	in	een	Europese	multicenter	case	controle	

studie	(Lorente	et	al.,	�000).	De	zwangere	vrouwen	werkten	tijdens	het	eerste	trimester	van	

hun	zwangerschap.	Kinderen	van	moeder	blootgesteld	aan	bestrijdingsmiddelen	hadden	een	

grotere	kans	op	een	schizis	dan	controles.	(OR	�,5;	95%	CI	1,0-6,0).

	 Ook	in	een	case	control	studie	in	Spanje	onder	�61	cases	en	�61	controles	(Garcia	et	al.,	1999)	

bleek	werk	van	de	moeder	in	de	landbouw	geassocieerd	met	een	hoger	risico	op	aangeboren	

afwijkingen	van	het	centraal	zenuwstelsel	of	een	schizis.	(OR	3,16;	95%	1,11-9,01).

	 Deze	studies	zijn	in	overeenstemming	met	een	eerdere	multicenter	case	controle	studie	in	

Nederland	onder	353	cases	en	13�9	controles	(Blatter	et	al.,	1996).	Vrouwen	werkzaam	in	de	

landbouw	hadden	een	hoger	risico	op	een	kindje	met	een	spina	bifida	(OR	5,6;	95%	1,8-17,80).

conclusie
2 Vrouwen	die	beroepsmatig	zijn	blootgesteld	aan	bestrijdingmiddelen	tijdens	

hun	zwangerschap	hebben	een	hoger	risico	op	een	kind	met	spina	bifida	of	een	

schizis.
b Blatter	1996,	Lorente	�000,	Garcia	1999.

metalen en negatieve zwangerschapsuitkomsten
	 Voor	de	negatieve	effecten	van	metalen	op	de	uitkomst	van	de	zwangerschap	is	relatief	weinig	

recente	literatuur	beschikbaar.	Daarentegen	staan	een	aantal	metalen	en	zouten	op	de	“Niet-

limitatieve	lijst	van	voor	de	voorplanting	giftige	stoffen”.	Daarbij	zijn	lood	en	methylkwik	het	

meest	schadelijk	voor	het	ongeboren	kind.	Als	schadelijk,	maar	in	iets	mindere	mate	worden	

op	de	lijst	vermeld:	cadmiumzouten,	chroom(VI)	en	enkele	verbindingen	daarvan,	verder	

metallisch	kwik	en	nikkelzouten.	Tot	slot	wordt	cadmium	als	mogelijk	schadelijk	voor	het	

ongeboren	kind	vermeld.
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conclusie
4 Lood,	methylkwik,	cadmiumzouten,	chroom(VI)	en	enkele	verbindingen	daarvan,	

metallisch	kwik	en	nikkelzouten	zijn	schadelijk	voor	het	ongeboren	kind.

Cadmium	is	mogelijk	schadelijk	voor	het	ongeboren	kind.
d Bijlage	�	van	de	Europese	Richtlijn	9�/85/EEG.

reststoffen
	 NB.	tevens	algemene	richtlijn	voor	omgang	met	chemische	stoffen

	 Over	de	groep	overige	stoffen	is	door	experts	een	gezamenlijk	voorstel	gedaan	wat	de		

projectgroep	heeft	overgenomen	voor	deze	richtlijn,	zie	conclusie.

conclusie
4 Bij	verdenking	op	beroepsmatige	blootstelling	aan	chemische	stoffen	moet	er	in	

de	Risico-inventarisatie	en	-evaluatie	worden	gekeken	of	er	stoffen	binnen	het	

bedrijf		worden	gebruikt	die	voorkomen	op	de	lijst	van	respectievelijk	carcinogene,	

mutagene	en	voor	de	voortplanting	toxische	stoffen.

Indien	de	informatie	van	de	RIE,	mede	gelet	op	de	informatie	van	de	werk-

neemster	via	de	arbeidsanamnese	en	gelet	op	informatie	die	de	leidinggevende	

geeft,	verouderd,	onduidelijk	of	onvolledig	is	en	er	dus	meer	informatie	gewenst	

is,	wordt	geadviseerd	een	onderzoek	te	laten	instellen	door	een	ter	zake	deskun-

dige	arbo-professional.	

1.	Er	mag	rond	de	conceptie,	tijdens	de	zwangerschap	en	gedurende	de	

borstvoedingsperiode	geen	blootstelling	plaatsvinden	aan	stoffen	die	een	

direct	genotoxisch	werkingsmechanisme	kennen.	Dat	zijn	alle	mutagene	en	

een	belangrijk	deel	van	de	carcinogene	stoffen.	Er	kan	voor	deze	stoffen	

namelijk	geen	veilig	blootstellingsniveau	worden	vastgesteld.

�.	Voor	stoffen	waarvan	is	vastgesteld	dat	ze	schadelijk	kunnen	zijn	voor	het	

ongeboren	kind	of	de	zuigeling	maar	waarbij	geen	sprake	is	van	een	genoto-

xisch	werkingsmechanisme,	kan	mogelijk	wel	een	veilig	blootstellingsniveau	

worden	vastgesteld	door	een	terzake	deskundige	arboprofessional.	Dit	vereist	

echter	een	hoge	mate	van	vakdeskundigheid	die	niet	bij	voorbaat	bij	elke	

arboprofessional	aanwezig	geacht	mag	worden.	

3.	Indien	bij	het	vaststellen	van	de	wettelijke	grenswaarde	voor	de	betreffende	

stof	rekening	is	gehouden	met	het	reprotoxische	effect,	dan	mag	tijdens	de	

zwangerschap	en	borstvoedingsperiode	met	deze	stof	worden	gewerkt		

wanneer	kan	worden	aangetoond	dat	de	wettelijke	grenswaarde	niet	wordt	

overschreden.	Hierbij	dient	in	aanmerking	te	worden	genomen	dat	de	wette-

lijke	grenswaarde	verouderd	kan	zijn.	Bij	het	geven	van	een	advies	gebaseerd	

op	een	wettelijke	grenswaarde,	dient	dit	mede	gebaseerd	te	zijn	op	zorgvuldige	

bestudering	door	een	arboprofessional	van	in	elk	geval	de	adviesrapporten	

van	de	Gezondheidsraad	over	de	betreffende	stoffen.

d mening	projectgroep
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	 Peelen	S,	Roeleveld	N,	Heederik	D,	Kromhout	H,	Kort	W	de.	Reproductietoxisceh	effecten	bij	

ziekenhuispersoneel.	Den	Haag:	Ministerie	van	SZW;	1999.

	 Saurel-Cubizolles	MJ,	Job-Spira	N.	Ectopic	pregnancy	and	occupational	exposure	to	

	 antineoplastic	drugs.	Lancet	1993;	341(8854):	1169-71.

	 Valanis	B,	Vollmer	WM,	Steele	P.	Occupational	exposure	to	antineoplastic	agents:	Self-reported	

miscarriges	and	stillbirths	among	nurses	and	pharmacists.	Journal	of	Occupational	and	

	 Environmental	Medicine	1999;	41(8):	63�-8.

	 SZW,	Niet-limitatieve	lijst	van	voor	de	voorplanting	giftige	stoffen.	De	wijzigingen	van	deze	lijst	

worden	tweemaal	per	jaar	gepubliceerd	in	de	Staatscourant.

 
 biologische agentia

inleiding
	 Een	uitgebreide	literatuur	zoekactie	in	MEDLINE	en	Embase	leverde	zeer	beperkte	relevante	

informatie	op	over	het	voorkomen	en	risico’s	van	zwangere	werknemers	en	infectieziekten.

	 Er	zijn	diverse	richtlijnen	over	infectieziekten	beschikbaar,	waarbij	in	deze	richtlijn	vooral	

gebruik	is	gemaakt	van:

-	 De	protocollen	van	het	bureau	Landelijk	Coördinatiestructuur	Infectieziektebestrijding	(LCI).	

Sinds	januari	�007	is	dit	een	onderdeel	van	het	Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	en	

Milieu		(RIVM)	en	heet	het	Centrum	Infectieziektebestrijding	(CIb).	

	 (www.rivm.nl/cib/infectieziekten)

-	 De	CBO	richtlijnen	Seksueel	Overdraagbare	Aandoeningen	en	herpes	neonatorum,	ziekte	

van	Lyme	en	Varicella	(www.cbo.nl/product/richtlijnen)

-	 Het	Kennissysteem	Infectieziekten	en	Arbeid	(www.KIZA.nl),	een	initiatief	van	het		

Nederlands	Centrum	voor	Beroepsziekten.

	 De	GGD	kan	informatie	geven	over	zwangere	werknemers	en	de	risico’s	en	maatregelen	ten	

gevolge	van	infectieziekten,	maar	de	bedrijfsarts	geeft	daadwerkelijk	het	eindadvies.

	 In	diverse	artikelen	in	het	Arbeidsomstandighedenbesluit	zijn	regels	opgenomen	over	biologi-

sche	agentia	ten	aanzien	van	bijvoorbeeld	voorlichting	en	onderricht	(Artikel	4.10�),	onderzoek	

en	vaccins	(Artikel	4.91)	en	hygiënische	beschermingsmaatregelen	(Artikel	4.89).	In	artikel	

4.109	worden	twee	biologische	agentia	(toxoplasmose	en	rubellavirus)	specifiek	genoemd	in	

relatie	tot	de	zwangerschap.

	 De	werkgroep	heeft	van	11	belangrijke	infectieziekten	de	beschikbare	gegevens	in	een	bedrijfs-

gezondheidskundig	kader	geplaatst.	Gezien	de	beperkte	onderzoeken	op	dit	gebied	moest		

de	werkgroep	met	name	afgaan	op	de	bij	allen	aanwezige	bedrijfsgezondheidskundige	kennis,	
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inzichten	en	ervaring.	Het	niveau	van	evidence	scoort	daarmee	daarom	vaak	niet	hoger	dan	D.	

Voor	andere	relevante	infectieziekten	willen	wij	u	in	de	eerste	plaatst	erwijzen	naar	het	eerder	

genoemde	Kennissysteem	Infectieziekten	en	Arbeid	(www.KIZA.nl)

toxoplasmose
	 Toxoplasmose	is	een	algemeen	voorkomende	infectieziekte,	die	in	de	meeste	gevallen	sub-

klinisch	verloopt	en	veroorzaakt	wordt	door	de	parasiet	Toxoplasma	gondii.	Toxoplasma	gondii	

heeft	de	kat	en	katachtigen	als	definitieve	gastheer	(eindgastheer).	De	mens,	diverse	zoog-

dieren	en	vogels	functioneren	als	tussengastheer.	Er	is	geen	vaccin	beschikbaar	(Montoya	�004).

	 Transmissie	(LCI	1994,	Montoya	2004)

	 De	mens	wordt	geïnfecteerd	door:

-	 Opname	van	oöcysten,	die	door	geïnfecteerde	katten	met	feces	uitgescheiden	worden:	

vanuit	de	kattenbak	of	uit	de	met	kattenfeces	besmeurde	omgeving,	hetzij	rechtstreeks	

bijvoorbeeld	bij	het	tuinieren	via	de	handen,	hetzij	met	groenten.	De	kat	is	de	enige	dier-

soort	die	oöcysten	via	de	feces	uitscheidt.

-	 Opname	van	weefselcysten	die	in	onvoldoende	verhit,	vooral	varkens/lams	vlees	(voedsel	

opname)	of	niet	verhit	vlees	(voedselbereiding,	zowel	op	kleine	als	op	industriële	schaal)	

aanwezig	zijn.	

-	 Besmetting	in-utero	vanuit	de	primair	geïnfecteerde	zwangere	(verticale	transmissie).

	 Incubatietijd	(LCI	1994):	

	 10-�3	dagen

	 Incidentie

	 De	prevalentie	van	positieve	toxoplasma	antistoffen	onder	zwangere	vrouwen	in	Denemarken	

is	�7%	(Lebech	1993),	in	Nederland	schat	het	LCI	(landelijk	Centrum	Infectiebestrijding)	dat	

deze	45%	is	(LCI	1994)	en	in	Frankrijk	ligt	dit	percentage	op	55%	voor	vrouwen	in	de	vrucht-

bare	periode	(Cook	�000).	Wanneer	iemand	een	toxoplasmose	infectie	heeft	door	gemaakt	is	

er	in	principe	sprake	van	levenslange	immuniteit	(LCI	1994).	

	 Zwangerschap	en	infectie

	 Intra-uteriene	infecties	treden	in	de	regel	alleen	op	indien	de	gravida	tijdens	de	zwangerschap	

voor	de	eerste	maal	wordt	geïnfecteerd	(primo	infectie).	Echter	in	enkele	case	reports	wordt	

ook	congenitale	toxoplasmose	door	een	infectie	voor	de	zwangerschap,	maternale	re-infectie	

of	reactivatie	van	een	latente	infectie	beschreven	(Gavinet	1997,	Dolfus	1998).	De	incidentie	in	

Europa	op	congenitale	toxoplasmose	is	tussen	de	1	en	10	gevallen	per	10.000	levende	geboortes	

(Cook	�000).	Het	risico	op	een	primo	infectie	tijdens	de	zwangerschap	bedraagt	in	Nederland	

naar	schatting	0,5%	(Meuleman	1989).	De	kans	op	verticale	transmissie	neemt	toe	naar	mate	

de	moeder	later	in	de	zwangerschap	wordt	geïnfecteerd,	met	meer	dan	60%	kans	in	het		

laatste	trimester.	Echter	de	kans	op	verticale	transmissie	en	de	ernst	van	de	klachten	zijn	

omgekeerd	evenredig	(Montoya	�004).	Mogelijk	leiden	vele	infecties	in	het	eerste	trimester	tot	

spontane	abortus,	neurologische	en/of	oogheelkundige	verschijnselen.	Laat-foetale	infecties	

leiden	tot	pre-	en/of	dysmaturitas.	Zeer	frequent	is	de	congenitale	infectie	echter	bij	de	

geboorte	nog	subklinisch	(85%)	en	ontstaan	later	pas	klachten.	Klinische	verschijnselen	

kunnen	veel	later	nog	optreden	bij	een	opleving	van	de	latente	congenitale	infectie;	alsnog	

wordt	dan	ernstige	schade	veroorzaakt,	met	name	in	het	oog	(LCI	1994,	Montoya	�004).

	 Alleen	in	Frankrijk	en	Oostenrijk	worden	alle	zwangeren	systematisch	getest	op	toxoplasmose.	

Echter	omdat	er	nog	onduidelijkheid	is	betreffende	de	incidentie	van	congenitale	infecties,	

kosten-effectiviteit,	beperkingen	in	de	serologische	tests	en	de	behandeling,	hebben	andere	

landen	dit	nog	niet	overgenomen	(Montoya	�004).	De	Britse	en	Amerikaanse	(Veterans	Health	

Administration)	richtlijn	voor	gezonde	zwangeren	adviseren	dan	ook	niet	om	routinematig	te	

testen	op	toxoplasmose	bij	een	normale	zwangerschap	(VHA	�00�,	NCCWCH	�003).	

	 Zwangerschap	en	werk

	 Een	case-control	studie	(�5�	zwangeren	met	acute	toxoplasmose	infectie	versus	858		

seronegatieve	zwangeren	in	zes	Europese	steden	(geen	Nederlandse))	leverde	als	significante	
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risicofactoren	voor	toxoplasmose	bij	zwangere	vrouwen	op:	consumptie	van	rauw	vlees,		

contact	met	aarde	en	reizen	buiten	Europa/USA	en	Canada.	Voor	de	enige	onderzochte		

werkcomponent	‘werken	met	dieren’,	werd	een	zwak	(niet	significant)	verband	gevonden.	

Opmerkelijk	genoeg	werd	er	geen	verband	gevonden	met	‘contact	met	katten’	(Cook	�000).

	 In	Denemarken	bleek	het	percentage	werknemers	in	slachterijen	en	groentekassen	met	positieve	

antistoffen	voor	toxoplasmose,	respectievelijk	45%	en	47%,	hoger	dan	voorspeld,	respectievelijk	

35%	en	34%	(Lings	1994).	In	het	Arbobesluit	(artikel	4.109)	staat	vermeldt:	‘Het	is	een	zwangere	

werknemer	verboden	arbeid	te	verrichten	met	de	biologische	agentia	Toxoplasma	en	Rubella-

virus,	tenzij	is	gebleken	dat	zij	hiervoor	immuun	is’	(Arbeidsomstandighedenbeleid).	Er	is	in		

de	literatuur	geen	evidence	gevonden	die	dit	besluit	volledig	onderbouwt.

	 Wij	hebben	geen	relevante	studies	gevonden	die	de	relatie	hebben	onderzocht	van	zwangere	

vrouwen	in	‘verhoogd’	risico	beroepen	voor	toxoplasmose.

conclusie
3 Intra-uteriene	infecties	treden	in	de	regel	alleen	op	indien	de	gravida	tijdens	

de	zwangerschap	voor	de	eerste	maal	wordt	geïnfecteerd	(primo	infectie).	

Congenitale	toxoplasmose	door	een	infectie	voor	de	zwangerschap,	maternale	

re-infectie	of	reactivatie	van	een	latente	infectie	komen	sporadisch	voor.
c Gavinet	1997,	Dolfus	1998.	

3 Het	routinematig	testen	op	toxoplasmose	bij	een	normale	zwangerschap	is	niet	

geïndiceerd.	
c DoD/VA,	�00�	NCCWCH	�003.	

3 Er	is	maar	beperkt	onderzoek	gedaan	naar	de	relatie	tussen	specifieke	beroepen	

en	toxoplasmose.	Vooral	werken	in	de	vleesverwerkende	industrie	en	groen-

voorziening	lijkt	een	verhoogd	risico	met	zich	mee	te	brengen
c Lings	1994.	

4 ‘Het	is	een	zwangere	werknemer	verboden	arbeid	te	verrichten	met	de		

biologische	agentia	Toxoplasma	en	Rubellavirus,	tenzij	is	gebleken	dat	zij	hier-

voor	immuun	is’
d Arbeidsomstandighedenbesluit	1997	(Artikel	4.109)

4 Het	testen	op	toxoplasmose	bij	zwangeren	in	risico	beroepen	(met	name	in		

de	vleesverwerkende	industrie,	groenvoorziening,	dierenverzorging,	thuiszorg		

en	reizen	buiten	Europa)	is	volgens	het	arbobesluit	geïndiceerd	(ondanks	het	feit	

dat	er	goede	preventieve	maatregelen	zijn	en	er	nog	altijd	een	kleine	kans	is	op	

congenitale	toxoplasmose	bij	seropositiviteit).	

Seronegatieve	zwangeren	in	risicoberoepen	wordt	aanbevolen	werkzaamheden	

aan	te	passen	(conform	arbobesluit).

Voor	zwangere	werknemers	in	het	algemeen	en	seropositieve	zwangeren	in	

risicoberoepen	(kleine	kans	op	congenitale	toxoplasmose	bij	seropositiviteit)	

blijft	goede	voorlichting	belangrijk:

-	 algemene	voorlichting	(besmettingsbronnen)	en	hygiënische	maatregelen	

(handen	wassen	voor	bereiden	eten,	goed	wassen	van	fruit	en	groente,	etc.).	

-	 handschoenen	dragen	en	daarna	goed	wassen	bij	werken	in	de	groen-

voorziening,	vleesverwerkende	industrie	en	dierenverzorging.	

-	 In	de	vleesverwerkende	industrie	vermijden	van	orale	blootstelling	via		

spetters	of	andere	aerogene	wegen.

-	 Het	beste	is	om	de	kattenbak	(bijvoorbeeld	thuiszorg,	dierenasiels)	door	

anderen	te	laten	verschonen.	Anders	de	kattenbak	dagelijks	verschonen		

en	daarbij	handschoenen	dragen	(aangezien	de	oöcysten	pas	na	één	dag		

infectieus	worden).	

-	 Wijzen	op	zandbakken	als	besmettingsbron	op	bijvoorbeeld	basisscholen		

en	kinderdagverblijven.	

-	 Geen	rauw	of	halfrauw	vlees	eten	en	groenten	goed	wassen.
d Mening	projectgroep,	Arbobesluit	Artikel	4.109
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for	the	management	of	uncomplicated	pregnancy.	Washington	(DC):	Department	of	Veteran	

Affairs;	�00�	Oct

syfilis (lues)
	 Syfilis	is	een	seksueel	overdraagbare	ziekte,	met	een	zeer	wisselend	klinisch	beloop,		

veroorzaakt	door	de	spiraalvormige	bacterie	Treponema	Pallidum.	Klinische	syfilis	wordt	als	

volgt	ingedeeld:

-	 Primaire	syfilis	(Lues	I):	solitaire	ulcus.	

-	 Secundaire	syfilis	(Lues	II):	3-6	weken	na	primaire	ulcus	door	hematogene	verspreiding	

huidafwijkingen,	lymfeadenopathie	en	minder	frequent:	lever-,	maag-,	nier-	en	

oogafwijkingen.	

-	 Latente	syfilis:	periode	van	latentie	zonder	klinische	verschijnselen.	

-	 Tertiaire	syfilis	(Lues	III):	�	tot	4	jaar	na	besmetting,	omvat	cardiovasculaire	syfilis,		

neurosyfilis	en	orgaansyfilis.	

	 Transmissie	(Singh	1999,	LCI	2005)

	 De	mens	wordt	geïnfecteerd	door:

-	 bij	volwassenen	vrijwel	uitsluitend	via	seksuele	overdracht	(contact	met	actieve	laesies).

-	 besmetting	in	utero	vanuit	de	geïnfecteerde	zwangere	(verticale	transmissie).

-	 theoretisch	door	bloed-bloed	contact,	maar	speelt	geen	significante	rol	(in	de	periode	van	

primaire,	secundaire	en	eerste	jaar	latente	syfilis,	is	een	patiënt	besmettelijk).

	 Incubatietijd	(LCI	2005)

	 10-90	dagen	(gemiddeld	3	weken).	
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	 Incidentie

	 Syfilis	komt	wereldwijd	voor.	De	meeste	gevallen	in	sub-Sahara	Afrika,	waar	bij	zwangeren	

incidenties	tussen	4	en	15%	worden	beschreven	(LCI	�005).	Na	een	jarenlange	daling	is	de	

laatste	jaren	in	Nederland	een	forse	stijging	te	zien	bij	het	SOA-peilstation,	vooral	bij	mannen	

met	homoseksuele	contacten	(Laar	�005).	In	Nederland	worden	jaarlijks	�00.000	zwangeren	

rond	de	twaalfde	week	standaard	getest	op	syfilis	(naast	Hepatis	B	en	HIV)	hiervan	waren	er	

�50	positief	(RIVM,	Bont	1999).

	 Zwangerschap	en	infectie

	 Het	percentage	‘verticale	transmissie’	(van	geïnfecteerde	moeder	naar	foetus)	is	70-100%	voor	

primaire	syfilis,	40%	voor	vroege	latente	syfilis	(besmetting	<	1	jaar	gelden)	en	10%	voor	de	

late	latente	syfilis	(besmetting	>	1	jaar	geleden)	(Singh	1999).	Onbehandelde	syfilis	bij	de	

moeder	kan	leiden	tot	spontane	abortus,	doodgeboorte,	prematuriteit,	hydrops	foetalis	en	

postnatale	congenitale	syfilis	(multiple	orgaan	afwijkingen).	Het	aantal	aanvragen	voor		

congenitale	syfilis	bij	het	RIVM	varieert	de	laatste	jaren	tussen	0	en	3	per	jaar.

	 Zwangerschap	en	werk

	 Besmetting	van	verplegend	personeel	na	direct	aanraken	van	infectieuze	laesies	met	blote	

handen	is	beschreven	met	de	opmerking	‘in	de	periode	voor	het	regulier	dragen	van	hand-

schoenen’	(Singh	1999).	Overdracht	via	gedeelde	naalden	is	zeldzaam	(geen	informatie	over	

prikaccidenten)	(Singh	1999).	Er	zijn	geen	relevante	onderzoeken	gevonden	over	zwangere	

vrouwen	in	‘verhoogde’	risico	beroepen	(vooral	de	seksindustrie)	voor	syfilis.

conclusie
3 De	kans	op	overdracht	via	actieve	laesies	of	hematogeen	is	bij	normale	

hygiënische	en	preventieve	maatregelen	(oa.	dragen	handschoenen)	zeer	klein.
c Singh	1999

1 In	Nederland	worden	in	principe	alle	zwangeren	rond	de	twaalfde	week	

gescreend	op	hepatitis	B,	HIV	en	syfilis.
a RIVM	zwangeren	onderzoek	A1	

4 Voor	zwangere	werknemers	in	risicoberoepen	(vooral	de	seksindustrie)	zijn	

goede	voorlichting	en	persoonlijke	hygiëne	(condoom	gebruik)	de	belangrijkste	

preventieve	maatregelen.	Bij	alle	werkzaamheden	moet	rekening	gehouden	

worden	met	een	kans	op	hematogene	overdracht	of	via	actieve	laesies,	maar

de	kans	op	besmetting	is	bij	normale	hygiënische	maatregelen	zeer	klein.

d Mening	projectgroep
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rubella (rode hond)
	 Rubella	(rode	hond)	is	een	virus	infectie	met	twee	belangrijke	verschijningsvormen	(LCI	�006):

-	 bij	kinderen	en	adolescenten	(50%	verloopt	asymptomatisch):	algemeen	mild	verlopend	

met	koorts,	lymfadenopathie	en	typische	rozerode	maculopapuleuze	uitslag	(beginnende	in	

het	gezicht	en	vervolgens	over	de	rest	van	het	lichaam);	

-	 het	‘congenitale	Rubella	syndroom’	(CRS),	met	name	doofheid,	cataract,	cardiale	afwijkingen,	

pulmonaal	hypoplasie,	aandoeningen	van	het	centraal	zenuwstelsel,	gemiddeld	�0%		

spontane	abortus	en	10%	mortaliteit	gedurende	de	neonatale	periode.

	 Rubella	valt	onder	de	‘exanthemateuze’	infectieziekten:

-	 haemolytische	streptococ	groep	A	(roodvonk,	‘eerste	ziekte’)

-	 Rubella-virus	(rode	hond,	‘	tweede	ziekte’)

-	 morbilli-virus	(mazelen,	‘derde	ziekte’)

-	 parvo	B19-virus	(erythema	infectiosum,	‘vijfde	ziekte’)

-	 humaan	herpes	virus	type	6	(exanthema	subitum,	‘zesde	ziekte’),	

-	 bepaalde	enterovirussen.	

	 Transmissie	(LCI	2006):

	 De	mens	(Rubella-virus	komt	alleen	bij	de	mens	voor)	wordt	alleen	geïnfecteerd	door:

-	 direct	‘druppel-contact’	met	mensen	die	een	primaire	Rubella	infectie	doormaken,	het	virus	

wordt	uitgescheiden	via	de	luchtwegen.	De	besmettelijke	periode	is	ongeveer	tien	dagen	

voor-	tot	zeven	dagen	na	het	begin	van	de	huiduitslag

-	 besmetting	in-utero	vanuit	de	geïnfecteerde	zwangere	(verticale	transmissie).

	 Incubatietijd	(LCI	2006)

	 1�-�3	dagen.	

	 Incidentie	(LCI	2006):

	 In	Nederland	is	in	1974	begonnen	met	de	vaccinatie	van	alle	elfjarige	meisjes	met	als	doel	om	

CRS	in	de	vruchtbare	leeftijd	te	voorkomen.	Om	het	aantal	van	CRS,	nog	tientallen	per	jaar,	

verder	te	reduceren	is	in	1987	het	vaccin	onderdeel	geworden	van	de	BMR-cocktail.		

De	vaccinatiegraad	in	Nederland	ligt	boven	de	95%	(RIVM	�006).	

	 Een	aantal	groepen	in	de	samenleving	staat	echter	kritisch	tegenover	deelname	aan	het	Rijks-

vaccinatieprogramma	(RVP),	met	name	de	bevindelijk	gereformeerden	en	antroposofen.	Deze	

eerste	en	belangrijkste	groep	weigert	vaccinatie	uit	godsdienstige	overtuiging.	In	een	strook	

die	loopt	van	zuidwest	naar	noordoost	Nederland	(‘bible	belt’)	wonen	clusters	van	bevindelijk	

gereformeerden,	waarvan	een	gedeelte	vaccinatie	afwijst.	De	omvang	van	deze	groep	is	naar	

schatting	�00.000-300.000	personen.	Andere	risicogroepen	betreffen	immigranten	en	

asielzoekers.

	 Sinds	de	introductie	van	het	RVP	is	Rubella	een	zeldzaam	ziektebeeld	geworden.	Echter	in	

�004-�005	was	er	een	grote	epidemie	met	387	geregistreerde	gevallen	van	Rubella	(in	werke-

lijkheid	vele	malen	meer),	voornamelijk	onder	niet-gevaccineerden/bevindelijk	gereformeerden	

(RIVM	�006).

	 Zwangerschap	en	infectie

	 Voor	Nederland	wordt	geschat	dat	minder	dan	3%	van	vrouwen	in	de	vruchtbare	leeftijd		

seronegatief	zijn	voor	Rubella	(Veen	�006).	Tijdens	de	epidemie	in	�004-�005	zijn	zover	

bekend	3�	zwangeren	geïnfecteerd,	met	15	congenitale	Rubella-virusinfecties	als	gevolg.		

Alle	zwangeren	kwamen	uit	de	bevindelijk	gereformeerde	groep	(Veen	�006).

	 Een	primaire	Rubella	infectie	in	de	eerste	vier	weken	van	de	zwangerschap	geeft	een	zeer	

grote	kans	op	klinische	afwijkingen	(±80%)	en	neemt	af	naar	mate	de	zwangerschap	vordert	

(bij	13-16	weken	zwangerschap	±10%).	In	de	tweede	helft	van	de	zwangerschap	is	de	incidentie	

van	Rubella	geassocieerde	afwijkingen	kleiner	dan	�%	(Banatvata	�004).	Er	is	geen	specifieke	

therapie,	het	vaccineren	na	besmetting	heeft	geen	effect	en	postexpositie	met	immunoglobuline	

wordt	niet	meer	geadviseerd	(LCI	�006).
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	 In	de	literatuur	zijn	casus	beschreven	waarbij	CRS	ontstond	na	een	‘re-infectie’	van	de	zwangere	

(status	na	vaccinatie	of	al	eerder	Rubella	gehad),	maar	dit	risico	is	erg	klein	(Batanatva	�004,	

Weber	�004,	Aboudy	�000).	Hoe	groot	de	kans	is	op	een	viremie	(virus	in	het	bloed)	na	een	

re-infectie	is	onbekend,	maar	wordt	dus	erg	laag	geschat	(LCI	�006,	Weber	�004).	Wanneer	er	

eenmaal	sprake	is	van	een	viremie	na	een	re-infectie	is	de	kans	op	foetale	viremie	ongeveer	

8%	(LCI	�006).

	 Zwangerschap	en	werk

	 In	de	literatuur	hebben	wij	geen	relevante	studies	gevonden	over	de	risico’s	van	zwangere	

werknemers.	Wel	zijn	er	de	bekende	risicogroepen:	groepsleerkrachten,	kinderleidsters	en	

medewerkers	in	de	zorg	met	een	seronegatieve	immuunstatus	voor	Rubella.

	 Wel	staat	In	het	Arbobesluit	(artikel	4.109)	vermeldt:	‘Het	is	een	zwangere	werknemer	verboden	

arbeid	te	verrichten	met	de	biologische	agentia	Toxoplasma	en	Rubellavirus,	tenzij	is	gebleken	

dat	zij	hiervoor	immuun	is’

conclusie
3 Er	zijn	aanwijzingen	dat	het	risico	op	het	‘Congenitale	Rubella	Syndroom’	(CRS)	

na	een	maternale	Rubella	infectie	na	het	eerste	trimester	klein	is	en	dat	er	na	�0	

weken	eigenlijk	geen	gevaar	meer	is	voor	het	ongeboren	kind.
d D	LCI	(�006),	Banatvata	�004

3/4 Er	zijn	aanwijzingen	dat	gevaccineerde	zwangeren	de	kans	hebben	op	een	

re-infectie	met	Rubella,	echter	met	een	zeer	beperkt	risico	op	een	Rubella	

viremie.	Het	‘Congenitale	Rubella	Syndroom’	(CRS)	is	in	zulke	gevallen	in	een	

aantal	casus	beschreven.
d LCI	�006

c Weber	1993,	Aboudy	�000

4 ‘Het	is	een	zwangere	werknemer	verboden	arbeid	te	verrichten	met	de	biolo-

gische	agentia	Toxoplasma	en	Rubellavirus,	tenzij	is	gebleken	dat	zij	hiervoor	

immuun	is.’
d 	Arbeidsomstandighedenbesluit	1997	(Artikel	4.109)

4 De	projectgroep	adviseert	bij	aanvang	van	de	werkzaamheden	bij	vrouwelijke	

werknemers	in	de	vruchtbare	leeftijd	in	de	gezondheidszorg,	het	primair		

onderwijs	en	kinderopvang:	

-	 de	vaccinatiestatus	te	bepalen	en	bij	twijfel	de	vaccinatie	(voor	de	zwanger-

schap)	te	herhalen.

-	 ongevaccineerde	vrouwelijke	werknemers	in	de	vruchtbare	leeftijd	te	screenen	

op	Rubella-immuniteit	en	bij	seronegativiteit	alsnog	BMR-vaccinatie	aan	te	

bieden.

Door	de	hoge	transmissie	snelheid	en	de	besmettelijkheid	voor	de	eerste	klinische	

verschijnselen	dienen	bij	een	epidemische	Rubella	verheffing	in	Nederland,	

ongevaccineerde	werknemers	(vooral	kindercentra	en	scholen	op	bevindelijk	

gereformeerde	of	antroposofische	grondslag),	in	de	eerste	helft	van	de	zwanger-

schap	geadviseerd	te	worden:

-	 de	werkplek	te	mijden	tot	�3	dagen	na	de	laatste	patiënt	met	huiduitslag	

(incubatie	periode	maximaal	variërend	van	1�-�3	dagen)

-	 bij	eerder	hervatten	werkzaamheden	bij	positieve	IgG	of	zwangerschap	meer	

dan	�0	weken	

	-	om	via	de	huisarts	immunologisch	onderzoek	te	doen	naar	Rubella,	waarbij	

vooraf	goed	de	consequenties	moeten	worden	doorgesproken.	

d Mening	projectgroep,	Arbeidsomstandighedenbesluit	1997	(Artikel	4.109)
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cytomegalie
	 Cytomegalievirus	(cmv)

	 CMV	behoort	tot	de	groep	van	herpesvirussen	en	komt	wereldwijd	voor.	Vrijwel	iedereen	komt	

in	zijn	leven	in	contact	met	het	virus,	over	het	algemeen	gaat	het	om	een	subklinische	infectie,	

soms	met	een	monoclucleosis-infectiosa-achtig	beeld.	Bij	intra-uteriene	infecties	en	immuun-

incompetente	personen	is	er	een	verhoogde	kans	op	een	ernstig	beloop.

	 Transmissie	(LCI	2001)

	 De	mens,	tevens	het	reservoir	voor	CMV,	wordt	geïnfecteerd	door:

-	 ‘vrij	intensief’	contact	(knuffel	contact)	met	besmette	lichaamsvloeistoffen	zoals	speeksel,	

urine,	sperma,	cervixslijm,	moedermelk	en	bloed(transfusie)

-	 besmetting	in-utero	en	perinataal	vanuit	de	geïnfecteerde	zwangere	(verticale	transmissie).

	 Het	virus	blijft	na	primo-infectie	latent	in	het	lichaam	aanwezig.	Reactivitatie	van	de	infectie	

met	hernieuwde	besmettelijkheid	komt	veelvuldig	voor.

	 Incubatietijd	(LCI	2001)

	 3-1�	weken.	

	 Incidentie

	 De	seropositiviteit	voor	CMV	varieert	in	Europa	van	40-60%	in	de	middel	en	hogere	sociale	

klasse,	tot	80%	in	de	lagere	sociale	klasse.	De	incidentie	voor	een	congenitale	CMV	infectie	

(�0-30%	is	symptomatisch)	varieert	in	Europa	van	0,15%-0,5%	(Gaytant	�00�).	Voor	Nederland	

schatte	Verboon-Macionek	dat	er	jaarlijks	tussen	de	1�0-150	kinderen	prenataal	worden	geïn-

fecteerd	door	CMV,	met	direct	na	de	geboorte	of	in	de	eerste	levensjaren	klinische	symptomen	

(Verboon	�001).	

	 Zwangerschap	en	infectie

	 De	meeste	postnatale	infecties	verlopen	asymptomatisch.	Soms	is	er	sprake	van	een	mononu-

cleosis-infectiosa-achtig	beeld	met	koorts,	lymfkliervergroting,	malaise,	lymfocytose	en	

	 leverfunctiestoornissen	(LCI	�001).	30-40%	van	de	primaire	infecties	tijdens	de	zwangerschap	

resulteert	in	een	congenitale	infectie,	hiervan	hebben	10-15%	klinische	symptomen	bij	de	

geboorte,	zoals	laag	geboortegewicht,	lever-	en	miltvergroting,	oog-	en	neurologische		

problemen.	Daarnaast	ontwikkelt	10-15%	in	de	loop	van	het	eerste	levensjaar	doofheid,		

mentale	en/of	motorische	retardatie	(Gaytant	�00�).	

	 Gayant	geeft	aan	dat	minder	dan	1%	van	de	reactivaties	van	een	CMV	infectie	tijdens	de	zwan-

gerschap	een	transplantaire	infectie	van	het	kind	geeft	(Gaytant	�00�).	In	�003	publiceerde	

Fowler	een	groot	onderzoek	waarbij	tijdens	de	zwangerschap	CMV	seropositieve	moeders	zijn	
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vervolgd	en	waarbij	�9	(1%)	van	de	�857	pasgeboren	een	congenitale	CMV	infectie	had	(Fowler	

�003).	Dit	onderzoek	liet	tevens	zien	dat	een	seropositieve	moeder	70%	minder	kans	had	op	

een	pasgeborene	met	een	congenitale	CMV	infectie	dan	een	seronegatieve	moeder.	

	 Er	is	geen	duidelijke	relatie	aangetoond	tussen	het	tijdstip	van	infectie	in	de	zwangerschap		

en	de	aard	van	de	afwijkingen.	Wel	lijkt	een	infectie	in	de	eerste	helft	van	de	zwangerschap		

tot	ernstigere	afwijkingen	te	leiden	(LCI	�001).	Er	zijn	geen	therapeutische	mogelijkheden	in		

de	zwangerschap	en	is	er	(nog)	geen	vaccin	beschikbaar.

	 Zwangerschap	en	werk

	 In	de	literatuur	wordt	vooral	de	kinderopvang	besproken	als	beroepsrisico	(CDC	1985,	Pass	1985,	

Adler	1989).	Echter	een	Zweeds	onderzoek	(76	moeders	met	CMV	geïnfecteerde	kinderen	versus	

6�	controle	moeders)	toonde	geen	verschil	in	werkzaam	zijn	in	de	kinderdagopvang	of	zieken-

huis	(Ahlfors	1999).	Indien	er	normale	hygiënische	maatregelen	worden	genomen	is	er	geen	

verhoogde	seroprevalentie	voor	medewerkers	in	de	gezondheidszorg	(Ahlfors	1999,	Tookey	1994).

	 Onderzoek	in	vijf	kindercentra	toonde	een	besmettelijkheid	van	kinderen	voor	CMV	variërend	

van	9-49%	(CDC	1985).	Een	ander	artikel	spreekt	zelfs	over	percentages	tot	70%	(Pass	1985).	

	 De	leeftijdscategorie	peuters/kleuters	hebben	het	hoogste	percentage	positieve	speeksel	of	

urine	op	CMV	(LCI	�001).

	 Bij	een	onderzoek	waarbij	seroconversie	bij	moeders	met	kinderen	op	een	kinderdagverblijf	

werd	vergeleken	na	het	wel	of	niet	geven	van	preventieve	adviezen,	bleek	er	geen	verschil	te	

zijn	tussen	deze	twee	groepen.	Maar	de	onderzoekers	vonden	wel	dat	de	vrouwen	die	voor		

de	start	van	het	onderzoek	zwanger	waren	een	veel	lagere	seroconversie	lieten	zien,	dan	niet	

zwangeren	(p	0,008),	onafhankelijk	van	wel	of	geen	preventieve	adviezen.	De	onderzoekers	

concludeerden	dat	tijdens	de	voorlichtingsbijeenkomsten	(voor	alle	deelnemers)	en	periodieke	

onderzoeken	betreffende	het	onderzoek,	deze	groep	meer	gemotiveerd	was	(Adler	1989).

conclusie
3 Vooral	CMV	positieve	urine	en/of	speeksel	van	peuters/kleuters	zijn	op	

de	werkvloer	de	grootste	infectiebron.
b CDC	1985

d LCI	�001

3 Een	doorgemaakte	Cytomegalievirus	(CMV)	infectie	geeft	geen	bescherming	

tegen	een	nieuwe	infectie,	maar	vermindert	het	risico	op	een	re-infectie	wel.
b Fowler	�003

d LCI	�001

4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	zwangere	medewerkers	die	intensief	contact	

met	kinderen	hebben	(vooral	kinderdagverblijf,	basisonderwijs,	zwakzinnigen-

zorg	en	gezondheidszorg)	erop	gewezen	dienen	te	worden	dat	de	preventie	van	

CMV-infecties	berust	op	het	nemen	van	de	standaard	hygiënische	maatregelen:	

-	 Handen	wassen	of	desinfecteren	met	handalcohol	ná	elk	contact	met	kinderen,	

patiënten	en	cliënten	(m.u.v.	de	vluchtige	contacten),	ook	na	het	hanteren	van	

mogelijk	direct	besmette	materialen	als	bloed,	urine	(luiers)	of	speeksel	

(speelgoed).

-	 Deze	maatregelen	gelden	ook	voor	de	thuissituatie	als	er	een	kind	is	die	de	

kinderopvang	bezoekt.

Bij	een	klinisch	aangetoonde	aanwezigheid	(door	clinicus	aangetoond	en/of	

laboratorium)	van	een	CMV-infectie	in	de	werkomgeving	moeten	zwangere	

medewerkers	contact	met	speeksel	(knuffelcontact)	en	urine	volledig	vermijden

Preconceptionele	screening	op	de	aanwezigheid	van	IgG-antistoffen	bij	mede-

werkers	wordt	niet	geadviseerd,	omdat;

-	 medewerkers	met	een	seropositiviteit	voor	CMV	weliswaar	minder	risico	

lopen	dan	seronegatieve	medewerkers,	maar	zeker	niet	volledig	beschermd	

zijn.	De	enige	preventieve	maatregelen	zijn	de	bovengenoemde	maatregelen.

d Mening	projectrgoep
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herpes simplex
	 Herpes	simplex	virus	(HSV)	bestaat	uit	de	serotypes	HSV	type	1	(HSV-1)	en	HSV	type	�	(HSV-�).	

HSV-1	veroorzaakt	in	het	algemeen	oropharyngeale	infecties	en	transmissie	vindt	voornamelijk	

plaats	via	speeksel	contact	gedurende	de	kinderjaren.	HSV-�	infecties	resulteren	voornamelijk	

in	herpes	genitalis,	transmissie	vindt	doorgaans	plaats	via	seksueel	contact.	Echter,	beide	

virussen	zijn	in	staat	om	zowel	genitale	als	oropharyngeale	infecties	te	veroorzaken	en	beiden	

kunnen	ze	herpes	neonatorum	veroorzaken	(Gaytant	�001).

	 Transmissie(LCI	1994,	Brown	2005)

	 De	mens	kan	een	herpes	simplex	infectie	oplopen	via:

-	 contact	met	speeksel	van	drager	(oropharyngeale	laesies)

-	 seksuele	overdracht	(genitale	laesies)

-	 tijdens	de	bevalling	van	de	moeder	op	het	kind	of	bij	voortijdig	breken	van	de	vliezen

-	 in	zeldzame	gevallen	vindt	overdracht	plaats	tijdens	de	zwangerschap.	

	 Incubatietijd	(LCI	1994)

	 �-1�	dagen	(gemiddeld	4	dagen).	
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	 Indicentie

	 In	Nederland	heeft	90%	van	de	adolescenten	antistoffen	tegen	HSV.	Dit	in	de	meerderheid	

HSV-1	(LCI	1994).	HSV-�	seroprevalentie	in	Nederland	is	waarschijnlijk	iets	lager	dan	10%	(CBO	

�00�).	Bij	zo’n	30-50%	van	de	dragers	treden	recidieven	op	de	lip	op	(‘koortslip’),	waarbij	ook	

uitscheiding	van	het	virus	plaatsvindt.	Antistoffen	kunnen	het	ontstaan	van	recidieven	niet	

voorkómen.	

	 De	incidentie	van	herpes	neonatorum	in	Nederland	in	de	periode	199�-1998	was	�.4	per	

100.000	levendgeborenen	(Gaytant	�001).	Voor	de	Verenigde	Staten	is	dat	inmiddels	30	per	

100.000	levendgeborenen(Brown	�005).	In	tegenstelling	tot	Nederland	worden	de	meeste	

gevallen	van	herpes	neonatorum	in	de	VS	veroorzaakt	door	HSV-�.

	 Zwangerschap	en	infectie

	 Meer	dan	90%	van	de	infectie	van	het	kind	vindt	plaats	tijdens	de	baring.	Ongeveer	de	helft	

krijgt	lokale	infectie	klachten	van	de	huid	en	slijmvliezen.	De	andere	helft	krijgt	ernstige		

klachten	van	het	centrale	zenuwstelsel	of	zelfs	gegeneraliseerde	klachten	(Brown	�005).

	 Er	wordt	aangenomen	dat	een	primaire	HSV	infectie	vlak	voor	de	bevalling	de	belangrijkste	

oorzaak	is	van	herpes	neonatorum	in	Nederland	(Gaytant	�001).	Primaire	orale	en	genitale	

laesies	zijn	7-14	dagen	besmettelijk.	Namelijk	gedurende	de	aanwezigheid	van	laesie,	totdat	

de	korst	geheel	is	ingedroogd	(LCI	1994).

	 Zwangerschap	en	werk

	 Theoretisch	hebben	medewerkers	die	veel	speeksel	contact	hebben,	zoals	tandartsen	en	

mondhygiënistes,	een	verhoogd	risico	op	het	verkrijgen	van	een	HSV	infectie.	Echter	een	

onderzoek	onder	tandheelkundig	personeel	toonde	geen	significant	risico	voor	een	infectie	

met	HSV-1	(5).	Er	werd	geen	relevante	literatuur	gevonden	over	(zwangere)	medewerkers,	

herpes	simplex	en	risicofactoren	in	het	werk.

conclusie
3 Voor	de	bedrijfsgezondheidszorg	lijkt	herpes	neonatorum	van	beperkt	belang.	

Ten	eerste	is	er	een	lage	incidentie	voor	herpes	neonatorum	in	Nederland	en	

daarnaast	is	de	belangrijkste	infectieperiode	tijdens	het	zwangerschapsverlof.
c Brown	�005

d Gaytant	�001,	LCI	1994

4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	zwangere	medewerkers	die	frequent	‘speeksel-

contact’	hebben	(tandartsen,	mondhygiënisten,	etc.)	gewezen	moeten	worden	

op	de	bekende	hygiënische	maatregelen.	Verder	zijn	er	geen	specifieke	adviezen	

voor	zwangere	werknemers	ten	aanzien	van	HSV.
d Mening	projectgroep
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varicella zoster (waterpokken)
	 Het	Varicella-zoster-virus	(VZV)	behoort	tot	de	familie	der	herpesviridae	en	veroorzaakt		

varicella	(waterpokken).	Deze	ziekte	komt	grotendeels	op	de	kinderleeftijd	voor	en	geeft	

koorts,	griepachtige	klachten	en	typische	huiduitslag	(kleine	bultjes	beginnend	op	hoofd	of	

romp	die	zich	ontwikkelen	tot	jeukende	blaasjes,	deze	blaasjes	drogen	binnen	enkele	dagen	

in).	Twee	dagen	voor	tot	maximaal	zeven	dagen	na	het	verschijnen	van	de	blaasjes	of	tot	deze	

zijn	ingedroogd	is	de	besmettelijke	periode.	Porte	d’entree	is	het	respiratoire	epitheel	van	de	

nasopharynx.	De	incubatie	periode	is	10-�1	dagen.	Gordelroos	ontstaat	als	lokale	reactivering	

bij	een	drager	van	het	varicella-zoster-virus.

	 Transmissie	(LCI	2006,	CBO	2003)

	 De	besmetting	met	varicella-zoster-virus	verloopt:

-	 aerogeen	(‘druppelinfectie’)

-	 door	direct	(slijmvlies-)	contact	met	de	inhoud	van	de	blaasjes,	ook	bij	gordelroos.

-	 besmetting	in	utero	en	perinataal	vanuit	de	geïnfecteerde	zwangere	(verticale	transmissie).

	 De	besmettelijke	periode	is	twee	dagen	vóór	tot	maximaal	zeven	dagen	ná	het	verschijnen	van	

de	blaasjes,	of	tot	deze	ingedroogd	zijn.	Het	varcicella-zoster-virus	is	na	het	mazelenvirus	het	

meest	besmettelijke	virus:	80-90%	van	de	seronegatieve	blootgestelden	zal	klinisch	waterpokken	

ontwikkelen.

	 Incubatietijd	(LCI	2006)

	 10-�1	dagen.	

	 Indicentie	(LCI	2006,	CBO	2003)

	 In	Nederland	heeft	meer	dan	95%	van	de	bevolking	antistoffen	tegen	het	varicella-zoster-virus.	

Deze	seroprevalentie	is	bijna	al	voor	de	volwassen	leeftijd	bereikt	(0-jarigen:	18%-,	5-jarigen:	

93%-seroprevalentie).	In	de	(sub)tropen	is	deze	seroprevalentie	een	stuk	lager	en	daarmee	

ook	bij	allochtone	Nederlanders.

	 Zwangerschap	en	infectie	(LCI	2006,	CBO	2003)

	 Ongeveer	5%	tot	7,3%	van	de	vrouwen	in	de	vruchtbare	leeftijd	is	niet	immuun	voor	het		

varicella	zoster	virus.	De	complicaties	van	een	primo	Varicella	Zoster	infectie	(eerste	infectie		

bij	een	negatieve	immuunstatus)	tijdens	de	zwangerschap	zijn:

-	 Voor	het	ongeboren	kind	in	de	eerste	helft	van	de	zwangerschap	het	‘congenitaal	varicella	

syndroom’.	Daarnaast	kan	een	neonaat	besmet	raken	als	een	zwangere	rond	de	bevalling	

een	primo	infectie	krijgt.

-	 voor	de	moeder	gedurende	de	gehele	zwangerschap	kans	op	met	name	een	varicella		

pneumonie,	hiervoor	bestaat	een	toenemend	risico	in	de	loop	van	de	zwangerschap.		

Daarbij	kan	de	sterfte	kans	oplopen	tot	14%	(Harger	�00�).	

	 Het	‘congenitaal	varicella	syndroom’	bij	het	kind	is	een	ernstige	ziekte	met	huid-	en	oogafwij-

kingen,	hypoplastische	ledematen	en	afwijkingen	van	het	CZS.	Indien	een	seronegatieve	

	 zwangere	een	varicella	infectie	oploopt	in	de	eerste	twintig	weken	van	de	zwangerschap	wordt	

bij	1-�%	het	foetaal	varicella	syndroom	waargenomen.	Na	de	twintigste	week	is	geen	varicella	

syndroom	beschreven	(Harger	�00�).

	 De	gevonden	literatuur	over	de	complicaties	voor	de	moeder	in	de	loop	van	de	zwangerschap	

is	niet	eenduidig.	Een	veel	aangehaalde	studie	van	Harger,	concludeert	dat	er	sprake	is	van	

een	toename	van	het	voorkomen	van	varicella	pneumonie	met	het	voortschrijden	van	de	

	 zwangerschap	(Harger	�00�).	Terwijl	Schutte	spreekt	gelijk	blijvende	incidentie,	maar	een	

toegenomen	morbiditeit	en	mortaliteit	(Schutte	1996).	In	ieder	geval	wijzen	beide	studies	op	

een	verhoogd	risico	voor	ieder	de	moeder	tijdens	de	gehele	zwangerschap.	Hierbij	moet	

	 aangetekend	worden	dat	er	maar	zeer	beperkt	aantal	studies	op	dit	terrein	bestaat.

	 Zwangerschap	en	werk

	 In	de	Verenigde	Staten	is	sinds	1995	het	vaccin	tegen	varicella	zoster	geregistreerd	en	opgeno-

men	in	de	universele	kindervaccinatie.	De	huidige	generatie	vaccin	geeft	80-85%	bescherming	
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tegen	varicella	en	95%	bescherming	tegen	ernstige	varicella	voor	zeker	7-10	jaar	(CBO	�003,	

Heininger	�006).

	 In	Groot	Brittannie	is	in	december	�003	het	varicella	vaccin	goed	gekeurd	voor	seronegatieve	

medewerkers	in	de	zorg,	echter	daar	wordt	nog	maar	beperkt	gebruikt	van	gemaakt	(Breuer	

�005).	Ook	in	de	Verenigde	Staten	(1999)	en	Duitsland	(�000)	is	geadviseerd	vaccinatie	te	

geven	aan	onder	andere	onbeschermde	medewerkers	in	de	gezondheidszorg	en	vrouwen	met	

kinderwens	(CBO	�003,	MMWR	1999).	

	 In	Nederland	is	het	varicella	zoster	vaccin	geregistreerd	in	de	loop	van	�007	ook	verkrijgbaar,	

maar	mag	niet	tijdens	de	zwangerschap	gegeven	worden.	Het	staat	in	het	concept	Rijks-

vaccinatieprogramma	voor	�010.	

	 Postexpositieprofylaxe	met	Varicella-Zoster-Immunoglobuline	voorkomt	een	maternale	infectie	

niet,	maar	zou	de	ernst	ervan	kunnen	verminderen.	Daarnaast	heeft	een	studie	naar	VZV		

infectie	tijdens	de	zwangerschap	aanwijzingen	gegeven	dat	de	kans	op	het	congenitaal	

varicellasyndroom	lager	wordt	dan	verwacht	na	postexpositieprofylaxe	van	de	zwangere	met	

VZIG	(CBO	�003).	De	maximale	werkzaamheid	van	VZIG	is	twee	weken	(Farmacotherapeutisch	

Kompas).

	 Een	aandachtspunt	aan	het	einde	van	de	zwangerschap	is	dat	de	adequate	opbouw	van	anti-

stoffen	door	de	moeder	ongeveer	7	dagen	duurt.	Daarom	dient	VZIG	aan	alle	pasgeborenen	

gegeven	te	worden	van	wie	de	moeder	klinisch	waterpokken	ontwikkelt	in	de	periode	van		

5	dagen	voor	tot	en	met	�	dagen	na	de	partus	(CBO	�003).

	 Er	werd	geen	relevante	literatuur	gevonden	over	zwangere	medewerkers,	varicella	en	risico-

factoren	in	het	werk.

conclusie
4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	een	positieve	anamnese	voor	varicella	

(waterpokken)	voldoende	betrouwbaar	is	en	de	bepaling	van	de	serostatus	in	

het	algemeen	dan	niet	is	geïndiceerd.
d CBO	�003

4 Zwangeren	met	waterpokken	in	de	anamnese	of	een	varicella	na	de	twintigste	

week	hebben	nagenoeg	geen	kans	op	een	kind	met	het	foetaal	varicella	syndroom.
d CBO	�003	

4 Risicoberoepen	voor	een	varicella	infectie	zijn	medewerkers	die	omgaan	met	

kinderen	van	0	tot	6	jaar	(gezondheidszorg,	het	primair	onderwijs	en	kinder-	

opvang),	omdat	kinderen	in	deze	leeftijdsperiode	een	seroprevalentie	van	bijna	

95%	bereiken.
d Mening	projectgroep	

4 De	projectgroep	adviseert	bij	aanvang	van	de	werkzaamheden	vrouwelijke	

werknemers	in	de	vruchtbare	leeftijd	in	de	gezondheidszorg,	het	primair	onder-

wijs	en	kinderopvang	te	screenen	op	varicella	(waterpokken):

-	 positieve	anamnese,	geen	verdere	actie

-	 negatieve	anamnese	(denk	aan	medewerkers	afkomstig	uit	subtropen/tropen):	

bepalen	immuunstatus

-	 negatieve	immuunstatus	en	zwangerschapswens	vaccin	aanbieden	(vaccin	

verkrijgbaar	in	Nederland)
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4 Zwangere	werknemer	met	verdenking	op	contact	met	varicella	of	zelf	klinische	

symptomen	tijdens	de	gehele	zwangerschap,	wordt	het	volgende	geadviseerd	

(CBO	richtlijn):

-	 positieve	anamnese	of	status	na	vaccinatie,	geruststellen	en	geen	verdere	actie

-	 negatieve	anamnese	verwijzen	naar	ziekenhuis	en	bepalen	immuunstatus	

indien	risico	contact	minder	dan	96	uur	geleden

-	 starten	met	Varicella	Zoster	ImunnoGlobuline	(VZIG)	bij	negatieve	status	of	als	

deze	uitslag	niet	binnen	de	96	uur	termijn	bekend	is.	

-	 als	waterpokken	al	aanwezig	zijn	of	het	risico	contact	meer	dan	96	uur	

geleden	is,	heeft	VZIG	geen	zin	meer.

Terugkeer	naar	het	werk	van	een	seronegatieve	zwangere	medewerker	kan	weer	

�8	dagen	na	het	ontstaan	van	de	laatste	waterpokken	(De	besmettelijke	periode	is	

maximaal	7	dagen	ná	het	verschijnen	van	de	blaasjes	en	de	maximale	incubatie-

tijd	is	�1	dagen)

d Mening	projectgroep.	
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lyme borreliose (ziekte van lyme)
	 Lyme	borreliose	is	een	infectieziekte,	veroorzaakt	door	spiraalvormige	bacteriën	(spirocheten),	

die	behoren	tot	de	groep	Borrelia	Burgdorferi.	In	Europa	wordt	de	mens	besmet	door	een	

teek,	die	de	spirocheet	overdraagt	van	dieren.	De	ziekte	kreeg	haar	naam,	nadat	in	1975	twee	

moeders	uit	het	plaatsje	Lyme	(Verenigde	Staten	van	Amerika)	een	ongewoon	ziektebeeld	bij	

een	groep	kinderen	meldden.

	 Het	ziektebeeld	kan	ingedeeld	worden	in	drie	stadia:

1	 Vroege	gelokaliseerde	Lyme-borreliose	(eryhema	migrans/lymfocytoom)

�	 Vroege	gedissemineerde	Lyme-borreliose	(<	1	jaar	na	infectie,	onder	andere		

meningoradiculitis,	meninigitis,	uitval	hersenzenuwen,	carditis	en	arthritis)

3	 Late	of	chronische	Lyme-borreliose	(>	1	jaar	na	infectie:	onder	andere:	chron.		

neuroborreliose,	chron.	arthritis	en	acrodermatitis	chronica	atrophicans).	

	 Transmissie	(CBO	2004,	LCI	2005)

	 De	besmetting	met	de	borrelia	burgdorferi	spirocheet	verloopt:

-	 via	een	geïnfecteerde	teek,	de	Ixodes	ricinus	of	‘schapenteek’

-	 via	besmetting	in-utero	vanuit	de	geïnfecteerde	zwangere	(verticale	transmissie).	
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	 Incubatietijd	(LCI	2005)

	 3	dagen-3	maanden	(gemiddeld	16	dagen),	na	tekenbeet	ontstaan	Erythema	Migrans.	

	 Incidentie

	 In	Nederland	ontbreken	precieze	incidentiecijfers.	In	�005	werd	de	incidentie	van	patiënten	

met	erythema	migrans	die	de	huisarts	consulteerde	geschat	op	103	per	100.000	inwoners		

en	446	per	100.000	inwoners	die	met	een	tekenbeet	de	huisarts	consulteerde	(Hofhuis	�006).	

Daarnaast	is	er	een	sterke	toename	van	het	aantal	besmette	teken	in	ons	land:	het	hoogste	

bijna	in	Europa.

	 De	teken	bevinden	zich	in	hun	actieve	periode	op	de	toppen	van	hoge	grassprieten	en	in	laag	

struikgewas	in	vochtige	gebieden	(tot	circa	1,50	meter	hoogte).	Het	‘tekenseizoen’	loopt	van	

maart	tot	november.	In	Nederland	wordt	geschat	dat	afhankelijk	van	de	locatie	tot	30%	van	de	

teken	besmet	zijn	met	borrelia	burgdorgeri.	Risico	gebieden	zijn:	Achterhoek,	Drente,	Veluwe,	

Utrechtse	Heuvelrug,	Zuid-Friesland	en	de	duingebieden.	De	infectiekans	(seroconversie	en/of	

erythema	migrans)	na	een	tekenbeet	wordt	geschat	op	0,1-	4,4%	(LCI	�005).

	 Zwangerschap	en	infectie	(CBO	2004,	LCI	2005)

	 Een	congenitale	Lyme-borreliose	(foetaal	syndroom)	is,	zelfs	in	endemische	gebieden,	zeld-

zaam.	Het	verband	tussen	de	incidenteel	beschreven	aangeboren	afwijkingen	en	een	in	de	

zwangerschap	doorgemaakte	Lyme-borreliose	is	vaak	niet	duidelijk.	

	 Zwangerschap	en	werk

	 In	1991	vond	Kuiper	onder	1�7	bosarbeiders	in	Nederland	een	prevalentie	van	�4%	van		

positieve	antistoffen	tegen	b.	burgdoferi	(versus	6%	bij	de	controlegroep,	kantoormedewerkers)	

(Kuiper	1991).	Een	onderzoek	onder	�01	bosarbeiders	van	Staatsbosbeheer	in	1998	vond	een	

seroprevalentie	van	19%	(Moll	van	Charante	1998).	

	 In	de	CBO	richtlijn	wordt	naast	de	algemene	preventieve	maatregelen	aangegeven	‘om	de		

onbedekte	huid	in	te	smeren	met	insectenwerende	producten	die	DEET	bevatten,	bij	voorkeur	

in	combinatie	met	het	dragen	van	met	permetrine	geïmpregneerde	kleding’	(CBO	�004).	Echter	

deze	maatregelen	worden	in	Nederland	niet	toegepast	en	zijn	dus	niet	relevant	voor	deze	

richtlijn.

	 In	Europa	is	(nog)	geen	bruikbaar	Lyme-borreliose-vaccin	of	passieve	immunisatie	beschikbaar.	

Er	werd	geen	relevante	literatuur	gevonden	over	zwangere	medewerkers,	lyme	borreliose	en	

risicofactoren	in	het	werk.

conclusie
3 Werknemers	(bosarbeiders,	boswachters,	etc.)	die	beroepsmatig	veelvuldig	in	

gebieden	komen	met	hoge	grassprieten	en	laag	struikgewas	in	vochtige	

gebieden,	lopen	een	verhoogd	risico	op	Lyme	borreliose.	
c Kuiper	1991,	Moll	van	Charante	1998

4 Een	zwangere	werknemer	antibiotische	profylaxe	geven	na	een	tekenbeet	is	niet	

geindiceerd,	gezien	de	uiterst	lage	incidentie	van	congenitale	Lyme-borreliose.
d CBO	richtlijn	Lyme-borreliose,	Mening	projectgroep

4 Gezien	de	uiterst	lage	incidentie	van	congenitale	Lyme-borreliose,	geldt	voor	

zwangere	medewerkers	dezelfde	preventieve	adviezen	als	voor	alle	in	Nederlan-

ders	in	endemische	gebieden	tijdens	het	‘tekenseizoen’,	van	maart	tot	november:	

-	 Blijf	op	de	paden	en	vermijd	hoog	gras	en	struikgewas.	

-	 Draag	bedekkende	kleding	(lange	broek,	broekspijpen	in	de	sokken,	‘dichte’	

schoenen).

-	 Onderzoek	het	lichaam	grondig	op	teken	aan	einde	dag.

-	 Verwijder	de	teek	zo	snel	mogelijk	met	een	pincet	(<	�4	uur).	

Aanbevolen	wordt	zwangere	werknemers	met	een	Erythema	Migrans	of	andere	

vorm	van	vroege	Lyme	borreliose	te	behandelen	met	Amoxicilline	3dd500	mg	

gedurende	14	dagen	(CBO	richtlijn).

d Mening	projectgroep,	CBO	richtlijn	�004
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aids/hivinfectie
	 Infectie	met	het	retrovirus	humaan	immunodeficiëntie	virus	(HIV)	leidt	zonder	behandeling	na	

verloop	van	jaren	bijna	altijd	tot	een	progressieve	immunosuppressie.	Drie	maanden	na	een	

infectie	is	het	merendeel	van	de	patiënten	positief	in	de	ELISA-test.	Zonder	behandeling	was	

de	mediane	incubatietijd	naar	de	diagnose	Acquired	Immunodeficiency	Syndrome	(AIDS)	8-10	

jaar,	door	de	antiretrovirale	middelen	(remmen	virusvermeerdering)	is	de	progressie	naar	

AIDS	sterk	geremd.	Er	is	geen	actieve	of	passieve	immunisatie.

	 Transmissie	(LCI	2005)

	 De	mens	wordt	geïnfecteerd	door	contact	met	besmette	lichaamsvloeistoffen:	

-	 bloed(-producten):	bijvoorbeeld	bloedtransfusie,	transplantatieweefsel	en	prikaccidenten

-	 sperma	en	andere	genitale	secretia:	seksueel	contact

-	 moedermelk:	borstvoeding

-	 besmetting	in-utero	vanuit	de	geïnfecteerde	zwangere	of	tijdens	de	bevalling	(verticale	

transmissie).

-	 HIV	is	in	het	normale	maatschappelijke	verkeer	niet	overdraagbaar.	

	 Incubatietijd	(LCI	2005)

	 Seroconversie:	twee	weken	–	zes	maanden	(gemiddeld	4-6	weken).	

	 Incidentie

	 Wereldwijd	is	berekend	dat	er	in	�005:	38,6	miljoen	HIV	positieve	mensen	waren,	met	als	

belangrijkste	regio	Sub-Sahara	Afrika	(�5	miljoen	mensen	HIV	positief).

	 Voor	�005	wordt	geschat	dat	er	in	Nederland	18.500	volwassen	(18-49	jaar)	leven	met	HIV,	wat	

neerkomt	op	een	prevalentie	van	0,�3%.	Van	de	970	nieuwe	HIV	diagnoses	in	�005	was	77%	

man	en	�3%	vrouw.

	 In	Nederland	worden	sinds	�004	alle	zwangeren	rond	de	twaalfde	week	standaard	getest	op	

HIV	(naast	Hepatis	B	en	syfilis).	Van	de	geteste	95.000	zwangeren	waren	er	in	het	eerste	half	

jaar	van	�004	zestig	positief,	prevalentie	van	0,06%	(Boer	�005).

	 Zwangerschap	en	infectie(CBO	2006)

	 De	verticale	transmissie	(van	geïnfecteerde	moeder	naar	kind)	zonder	preventieve	maatregelen	

vindt	in	15%	tot	48%	plaats	en	kan	gedurende	de	hele	zwangerschap	in	utero	of	rond	de	

bevalling	plaatsvinden.	Aanvullende	maatregelen	(antiretrovirale	combinatietherapie,	fles-

voeding	en	evt.	sectio)	geven	een	reductie	van	transmissie	naar	1-�%.	

	 Zwangerschap	en	werk

	 Een	onderzoek	in	Noord-Brabant	vond	dat	op	100	fte	ziekenhuis	personeel	ruim	10	incidenten	

van	‘bloedcontact’	(naalden,	snijden,	mensenbeten,	etc.)	per	jaar	plaatsvonden,	waarvan	een	

kwart	met	een	hoog	risico.	Voor	verpleeghuizen	was	dit	1,7	per	100	fte,	bij	de	politie	0,8	per	

100	fte	en	in	gevangenissen	1,1	per	100	fte,	maar	hiervan	was	maar	een	beperkt	deel	met	een	

hoog	risico	(6%).	In	dit	artikel	worden	geen	seroconversie	resultaten	besproken	(Wijk	�006).
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	 Bij	de	Amsterdams	politie	werden	in	de	periode	�000-�003	alle	incidenten	van	een	mogelijke	

virale	besmetting	via	bloed	onderzocht	(menselijke	beten,	bloedcontact	door	mond,	ogen	of	

open	wond	en	prikaccidenten).	Er	werden	in	vier	jaar	tijd	11�	incidenten	gemeld,	wat	een	

‘exposure	rate’	geeft	van	68	incidenten/10.000	medewerkers/jaar.	Het	grootste	deel	van	de	

bronnen	kon	worden	getest	en	daarvan	was	4%	HIV	positief	(3	bronnen).	Vervolg	onderzoek	

(verdachte	contacten	werden	behandeld	met	PEP,	Post	Expositie	Profylaxe)	toonde	geen	

	 seroconversie	(Sonder	�005).

	 De	kans	op	een	HIV-transmissie	na	een	accident	is	volgens	de	Richtlijnwerkgroep	‘Antiretrovi-

rale	behandeling’	bijzonder	klein.	In	de	Verenigde	Staten	waren	tot	december	�001	57		

gedocumenteerde	en	138	mogelijke	HIV-seroconversies	t.g.v.	expositie	aan	HIV	in	de	werksfeer	

	 gerapporteerd	op	een	totaal	van	meer	dan	300.000	prikaccidenten	per	jaar.	De	werkgroep	schat	

het	risico	op	HIV-transmissie	per	percutaan	accident	met	een	HIV-positieve	bron	op	0,3%	(8).	

	 Er	werd	geen	relevante	literatuur	gevonden	over	zwangere	medewerkers,	HIV	infectie	en	risico-

factoren	in	het	werk.	Over	PEP	na	prikaccident	bij	zwangeren	werd	geen	eenduidige	literatuur	

gevonden.

conclusie
3 Alle	beroepen	waarbij	een	mogelijkheid	is	voor	‘bloedcontact’	(naalden,	snijden,	

mensenbeten),	zoals	in	de	gezondheidszorg,	de	gevangenissen	en	bij	de	politie,	

lopen	relatief	een	verhoogd	risico	op	een	HIV	infectie.	Het	absolute	risico	is	erg	

laag.	
c van	Wijk	�006,	Sonder	�005

4 De	verticale	transmissie	(van	geïnfecteerde	moeder	naar	kind)	zonder	preventieve	

maatregelen	vindt	in	15%	tot	48%	plaats.	Aanvullende	maatregelen	(antiretrovi-

rale	combinatietherapie,	flesvoeding	en	evt.	sectio)	geven	een	reductie	

van	transmissie	naar	1-�%.
d CBO	�006

1 In	Nederland	worden	sinds	�004	in	principe	alle	zwangeren,	tenzij	zij	weigeren,	

rond	de	twaalfde	week	gescreend	op	HIV	(naast	hepatitis	B	en	syfilis).
a RIVM	Zwangeronderzoek,	Boer	IM

4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	voor	zwangere	werknemers	in	beroepen	met	

een	verhoogd	risico	dezelfde	preventieve	maatregelen	gelden	als	voor	alle	

andere	medewerkers,	zoals:	de	richtlijnen	Werkgroep	Infectie	Preventie	(WIP)

specifieke	richtlijnen	voor	branches	(bijvoorbeeld	kappers	wegwerpmesjes	

gebruiken)	(KIZA)	bij	een	verhoogd	risico	op	HIV	overdracht	na	een	‘prikaccident’		

dient	meteen	overleg	plaats	te	vinden	met	AIDS	behandelaar	(bereikbaarheid	

dient	bij	elke	bedrijfsarts	die	werkt	in	branche	met	‘prikaccidenten’	bekend	te	zijn)

d Mening	projectgroep,	Werkgroep	Infectie	Preventie
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	 Richtlijn	Antiretrovirale	behandeling.	herziene	versie	november	�006:	blz.	175-180.	Kwaliteits-

instituut	voor	de	Gezondheidszorg	CBO	(www.cbo.nl).	

	 Seksueel	overdraagbare	aandoeningen	en	herpes	neonatorum.�00�	Kwaliteitsinstituut	voor		

de	Gezondheidszorg	CBO	(www.cbo.nl).

	 Kennissysteem	Infectieziekten	en	Arbeid	(www.kiza.nl).	Landelijke	richtlijn	Prikaccidenten:	

informatiebronnen	>	richtlijnen.	

	 LCI	protocol	HIV-infectie	Aids	�005	(www.rivm.nl/cib/infectieziekten).	

	



39 achtergronddocument bij de richtlijn  Zwangerschap, postpartumperiode en werk

	 Sonder	GJ.	Occupational	exposure	to	bloodborne	viruses	in	the	Amsterdam	police	force,		

�000-�003.	Am	J	Prev	Med.	�005	Feb;�8(�):169-74.

	 Werkgroep	Infectie	Preventie	(www.wip.nl).	
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erythema infectiosum (parvo b19infectie, vijfde ziekte)
	 De	verwekker	van	erythema	infectiosum	is	het	humane	parvovirus	B19.	Na	een	incubatietijd	

van	1-3	weken	treedt	viremie	op	welke	gepaard	kan	gaan	met	prodromale	verschijnselen	als	

algemene	malaise.	Bij	de	meeste	geïnfecteerde	kinderen	ontwikkelt	zich	vijf	tot	zeven	later	

Erythema	Infectiosum	(vlindervormig	exantheem	beginnend	in	het	gezicht	‘appelwangen’	

	 en	uitbreidend	naar	de	romp	en	met	name	strekzijde	extremiteiten),	wat	ongeveer	een	week	

duurt.	Volwassenen	hebben	vaak	geen	of	milde	klachten,	waarbij	gewrichtsklachten	specifiek	

zijn.

	 Parvovirus	B19	infectie	is	‘self	limiting’	ziekte	en	ernstige	complicaties	zijn	bij	tevoren	gezonde	

personen	zeldzaam.	Echter	personen	met	een	chronische	hemolytische	anemie	(bijvoorbeeld	

ten	gevolge	van	een	sikkelcelanemie,	met	een	immuunstoornis	of	niet	immune	zwangeren	

hebben	een	verhoogde	kans	op	een	ernstig	beloop.

	 Erythema	Infectiosum	valt	onder	de	‘exanthemateuze’	infectieziekten	(zie	Rubella).

	 Transmissie	(LCI	2000)

	 De	mens	(enige	reservoir)	wordt	geïnfecteerd:

-	 aerogeen,	via	een	‘druppelinfectie’	met	mensen	die	een	primaire	infectie	doormaken.		

De	besmettelijke	periode	is	ongeveer	een	week	vóór	het	begin	van	de	huiduitslag.		

Als	exantheem	en/of	gewrichtspijn	verschijnen,	is	de	patiënt	niet	meer	besmettelijk.

-	 in utero	vanuit	de	geïnfecteerde	zwangere	(verticale	transmissie)

-	 mogelijk	via	besmette	bloedproducten.	

	 Personen	met	positieve	antistoffen	(IgG)	worden	immuun	beschouwd	voor	nieuwe	infecties	

met	het	Parvo	B19	virus.

	 Incubatietijd	(LCI	2000)

	 7–�1	dagen.	

	 Incidentie

	 In	ongeselecteerde	populaties	varieert	de	seronegativiteit	bij	zwangeren	vrouwen	tussen	

	 de	19%	tot	66%.	In	een	Nederlands	onderzoek	bij	�500	vrouwen	was	de	seronegativiteit	in		

het	eerste	trimester	van	de	zwangerschap	van	30%	(van	Gessel	�006).	In	dit	onderzoek	werd	

	 tijdens	de	zwangerschap	bij	de	seronegatieve	populatie	een	seroconversie	van	�,4%		

(18	personen)	gevonden,	volgens	de	auteur	was	dit	tijdens	een	epidemie.	In	de	verdere		

literatuur	varieert	dit	van	1,5%	tot	6,8%	in	niet	epidemische	perioden,	tot	boven	de	10%		

tijdens	epidemieën	(van	Gessel	�006).	Indien	een	gezinslid	de	infectie	heeft,	is	er	een	kans		

van	50%	voor	de	andere	gezinsleden	op	een	infectie.	Bij	een	epidemie	op	school	is	dat	voor	

leerkrachten	�0-30%	(Gessel	�006).	

	 Zwangerschap	en	infectie

	 Acute	B19	infectie	tijdens	de	zwangerschap	is	geassocieerd	met	spontane	abortus,	hydrops	

foetalis	en	foetale	anemie.

	 In	een	groot	onderzoek	onder	1018	vrouwen	met	een	serologisch	aangetoonde	parvo	B19	infectie	

tijdens	de	zwangerschap	kreeg	6,3%	een	spontane	abortus,	in	alle	gevallen	had	de	infectie	

voor	week	�0	van	de	zwangerschap	plaatsgevonden	(4).	Abortus	ten	gevolge	van	seroconversie	

tijdens	de	zwangerschap	varieert	in	de	literatuur	van	1%	tot	9%	(LCI	�000,	Valeur	1999).

	 In	ditzelfde	grote	onderzoek	werd	een	risico	van	3,9%	gevonden	voor	het	ontwikkelen	van	een	

hydrops	foetalis,	met	een	maximum	van	7,1%	als	de	infectie	tussen	week	13-�0	van	de	zwanger-

schap	plaatsvond	(Enders	�004).
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	 Zwangerschap	en	werk

	 Diverse	onderzoeken	vinden	een	verhoogd	risico	voor	met	name	beroepen	met	kinderen	voor	

een	primaire	ParvoB19	virusinfectie	tijdens	de	zwangerschap	(LCI	�000,	Valeur	1999).	Andere	

onderzoeken	vinden	echter	geen	duidelijke	relatie	tussen	deze	beroepen	en	een	verhoogd	

risico	op	een	ParvoB19	infectie	(Harger	1998,	Jensen	�000).	De	meeste	onderzoeken	vonden	

wel	een	significant	verband	tussen	het	hebben	van	eigen	kinderen	en	een	verhoogd	risico	op	

een	Parvo	B19	virus	infectie	(Valeur	1999,	Harger	1998,	Jensen	�000).

	 Twee	van	deze	onderzoeken	gaan	over	een	groot	cohort	in	Denemarken,	waarbij	het	ene	

onderzoek	wel	een	epidemie	meeneemt	(Valeur	1999)	en	het	onderzoek	niet	(Jensen	�000).	

	 Het	eerste	onderzoek	(cohort	van	30946)	vindt	tussen	november	199�	en	juni	1994,	met	een	

epidemie	in	de	laatste	maanden	van	deze	periode,	een	drie	keer	zo	groot	risico	voor	mede-

werkers	op	een	kleuterschool	en	buitenschoolse	opvang	(OR	respectievelijk	3,09	en	3,36)	voor	

het	krijgen	van	een	primaire	ParvoB19	infectie	dan	de	controle	groep,	die	niet	werkzaam	is	in	

de	zorg/onderwijs	(VAleur	1999).	

	 In	het	tweede	onderzoek	(cohort	3596)	welke	plaatsvindt	tussen	november	1993	en	februari	

1994,	wordt	hiervoor	geen	significant	risico	gevonden	(Jensen	�000).

conclusie
3 Vrouwen	die	nog	geen	Erythema	Infectiosum	hebben	gehad	en	werkzaam	zijn	

met	jonge	kinderen	(met	name	kinderopvang,	school	en	zorg)	lopen	een		

verhoogd	risico	op	een	Parvo	B19	virusinfectie,	met	name	tijdens	een	epidemie.
b Valeur	1999

d Mening	projectgroep

4 Erythema	Infectiosum	is	een	besmettelijke	ziekte,	die	tijdens	de	zwangerschap	

een	verhoogd	risico	geeft	op	abortus	en	hydrops	foetalis.	Er	is	geen	vaccin	

beschikbaar.
c 	LCI�000	

4 Stap	1

Bij	aanvang	van	de	werkzaamheden	vrouwelijke	werknemers	in	de	vruchtbare	

leeftijd	in	de	gezondheidszorg,	het	primair	onderwijs	en	kinderopvang	te	

screenen	op	Parvo	B19:

-	 positieve	IgG,	in	de	toekomst	geen	vervolg	akties

-	 negatieve	IgG,	loopt	een	verhoogd	risico

Stap	�

Werknemers	met	een	onbekende	of	seronegatieve	immuunstatus	bij	een	daad

werkelijke	zwangerschapswens	aanbieden	de	antistoffen	(opnieuw)	te	bepalen.

Stap	3

Zwangere	medewerkers	met	een	onbekende	of	seronegatieve	immuunstatus		

en	de	verdenking	op	een	ziek	kind/epidemie	met	erythema	infectiosum	op	de		

werkplek	(school/kinderdagopvang)	dienen	bij:

-	 zwangerschap	<	�0	weken:	deze	werkplek	niet	betreden.	

-	 drie	weken	na	de	laatste	erythema	infectiosum	of	bij	een	zwangerschap		

>	�0	weken:	is	de	werkplek	weer	veilig.

Stap	4

Het	verdient	de	aanbeveling	om	in	de	bovengenoemde	situatie	(stap	3.)	de	

immuunstatus	van	de	zwangere	medewerker	te	bepalen	(bij	een	acute	besmet-

ting	dient	er	een	vervolg	traject	bij	de	gynaecoloog	te	worden	gestart).

d Mening	projectgroep
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hepatitis b
	 Hepatitis	B	wordt	veroorzaakt	door	een	virus.	De	immunologische	reactie	van	de	gastheer	op	

de	aanwezigheid	van	het	Hepatitis	B	virus	(HBV)	in	de	lever	bepaalt	het	klinische	beeld.	In	de	

acute	fase	kunnen	dit	algemene	malaise,	koorts	en	gewrichtsklachten	zijn,	in	een	aantal	gevallen	

gevolgd	door	een	icterische	fase.	In	ongeveer	tweederde	van	de	gevallen	verloopt	de	acute	

infectie	subklinisch.	

	 Vervolgens	kan	er	een	chronisch	dragerschap	(indien	antigenen	langer	dan	zes	maanden	in	

het	serum	aantoonbaar	blijft)	ontstaan.	Bij	15-�5%	van	deze	patiënten	ontstaat	na	5	tot	�5	jaar	

levercirrose	en/of	een	hepatocellulair	carcinoom.

	 Indien	na	een	infectie	een	seroconversie	optreedt,	is	er	een	levenslange	immuniteit.	Na	een	

volledige	en	geslaagde	actieve	immunisatie	is	dit	tenminste	vijftien	jaar	en	waarschijnlijk	

levenslang.

	 Transmissie	(LCI	2002)

	 De	mens	wordt	geïnfecteerd	door	contact	met	besmette	lichaamsvloeistoffen	(bloed,		

transplantatieweefsel,	sperma	en	andere	genitale	vloeistoffen)	via:

-	 direct	contact	(het	virus	dringt	binnen	via	de	beschadigde	huid	en	intacte	slijmvliezen,	

inclusief	spatten	in	oogslijmvlies).

-	 besmette	instrumenten,	besmette	donorproducten	of	bloederige	vloeistoffen.	

-	 gemeenschappelijk	gebruik	van	besmette	tandenborstels	of	scheerapparaten	(privé)	of	

bijten	en	automutilatie	(instellingen	voor	verstandelijk	gehandicapten).	

-	 seksueel	contact.	

-	 geïnfecteerde	zwangere	vrouwen	naar	hun	kinderen,	met	name	tijdens	de	bevalling	en	in	

mindere	mate	intra-uterien	of	tijdens	de	verzorging	(theoretisch	risico	op	transmissie	via	

borstvoeding,	bijvoorbeeld	via	tepelkloven).	

	 Incubatietijd	(LCI	2002)

	 4	weken	tot	6	maanden	(gemiddeld	�-3	maanden,	afhankelijk	van	de	hoeveelheid	virus	in	het	

inoculum,	de	besmettingsweg	en	gastheerfactoren).
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	 Incidentie	(LCI	2002)

	 �,1%	van	de	algemene	Nederlandse	bevolking	heeft	ooit	een	infectie	met	het	HBV	door-

gemaakt.	De	prevalentie	van	dragerschap	van	Hepatitis	B	Surface	antigenen/HBsAg	(dus	

besmettelijk)	in	de	algemene	populatie,	bedraagt	0,�%	(CBO	�00�).

	 Hoog	endemische	gebieden	(prevalentie	dragerschap	HBsAg	>	8%)	zijn:	Zuidoost-Azië,	China,	

Oceanië,	Tropisch	Afrika	en	Japan	(LCI	�00�).

	 In	Nederland	worden	sinds	1989	alle	zwangeren	rond	de	twaalfde	week	standaard	getest	op	

Hepatitis	B	(naast	HIV	en	syfilis).	In	Nederland	worden	jaarlijks	�00.000	zwangeren	getest	op	

Hepatitis	B	in	�004	waren	er	700	drager	van	het	virus	(RIVM).	Hiervan	is	85%	afkomstig	uit	het	

buitenland	(LCI	�00�).	

	 Zwangerschap	en	infectie	(LCI	2002)

	 Pasgeboren	worden	meestal	tijdens	of	vlak	na	de	bevalling	geïnfecteerd.	Wanneer	de	moeder	

HBsAg-	en	HBeAg-positief	is,	is	er	een	risico	van	70-90%	op	overdracht	van	het	virus	naar	de	

pasgeborene.	Indien	de	moeder	alleen	HBsAg	positief	dan	is	dit	risico	15-�0%.	Bij	85-90%	van	

de	geïnfecteerde	pasgeborenen	zal	er	sprake	zijn	van	een	chronische	infectie.

	 Als	de	moeder	positieve	antigenen	heeft	krijgt	de	pasgeborene	zo	snel	mogelijk	na	de	beval-

ling	passieve	immunisatie	(immunoglobulinen)	en	vervolgens	in	maand	�,	3,	4	en	11	ook	een	

actieve	immunisatie.

	 Voor	vrouwen	die	tijdens	de	zwangerschap	een	acute	infectie	krijgen	verloopt	deze	in	het	

eerste	en	tweede	trimester	als	buiten	een	zwangerschap.	Echter	in	het	derde	trimester	wordt	

een	ernstiger	beloop	beschreven.	

	 Zwangerschap	en	werk

	 Medisch	en	paramedisch	personeel	is	voor	een	HBV	infectie	een	bekende	risicogroep	(LCI	

�00�,	Cochrane	�005).	De	Gezondheidsraad	heeft	in	1996	dan	ook	geadviseerd	deze	beroeps-

groep	te	vaccineren.	Echter	voor	andere	beroepen,	die	theoretisch	ook	een	verhoogd	risico	

lopen	(gevangenis	personeel,	politie,	brandweer,	schoonheidsspecialisten,	etc.)	is	dit	advies	

niet	gegeven	(LCI	�00�).

	 Uit	de	literatuur	is	geen	eenduidige	conclusie	te	trekken	over	andere	beroepen	dan	de	gezond-

heidszorg	en	het	beroepsrisico	op	Hepatitis	B.

		 Een	onderzoek	uit	�00�	in	de	Verenigde	Staten	onder	meer	dan	1000	politie-	en	brandweer	

medewerkers	kon	geen	significante	relatie	vinden	tussen	het	beroep	en	een	HBV	infectie.		

Post	Expositie	Profylaxe	werd	zelden	toegepast	bij	deze	onderzoekspopulatie	(Averhoff	�00�).	

Een	review	artikel	van	een	jaar	eerder	vindt	wel	aanwijzingen	dat	brandweerpersoneel	een	

	 verhoogd	risico	lopen	(Rischeitelli	�001).

	 Bij	de	Amsterdams	politie	werden	in	de	periode	�000-�003	alle	incidenten	van	een	mogelijke	

virale	besmetting	via	bloed	onderzocht	(menselijke	beten,	bloedcontact	door	mond,	ogen	of	

open	wond	en	prikaccidenten).	Er	werden	in	vier	jaar	tijd	11�	incidenten	gemeld,	wat	een	

‘exposure	rate’	geeft	van	68	incidenten/10.000	medewerkers/jaar.	Het	grootste	deel	van	de	

bronnen	kon	worden	getest	en	daarvan	was	4%	HBV	positief	(3	bronnen).	Vervolg	onderzoek	

(verdachte	contacten	werden	behandeld	volgens	prikaccidenten	protocol)	toonde	geen	sero-

conversie	(Sonder	�005)

	 De	werkgroep	‘Landelijke	Richtlijn	Prikaccidenten	schat	het	risico	op	HBV-transmissie	per	

percutaan	accident	met	een	HBV-positieve	bron	op	�5%	(KIZA).	

	 Er	werd	geen	relevante	literatuur	gevonden	over	zwangere	medewerkers,	Hepatitis	B	en	risico-

factoren	in	het	werk.

conclusie
4 Medewerkers	in	de	Gezondheidszorg	lopen	een	verhoogd	risico	op	een	Hepatitis	

B	infectie.	Over	andere	beroepsgroepen	bestaat	geen	eenduidig	bewijs.
d Mening	van	de	projectgroep

1 Vaccinatie	voorkomt	significant	de	infectie	met	Hepatitis	B

a Cochrane	database
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1 In	Nederland	worden	sinds	1989	in	principe	alle	zwangeren,	tenzij	zij	weigert,	

rond	de	twaalfde	week	gescreend	op	hepatitis	B	(naast	HIV	en	syfilis).
a RIVM	Zwangerenonderzoek

4 Alle	medewerkers	in	beroepen	met	een	verhoogd	risico	op	het	krijgen	van	

Hepatitis	B	in	het	werk	dienen	gevaccineerd	te	worden	(zie	voor	een	overzicht	

www.kiza.nl	>	Hepatitis	B	>	Rijtjes	over	Hepatitis	B	(rechter	kolom)

Voor	zwangere	werknemers	in	beroepen	met	een	verhoogd	risico	gelden	

dezelfde	preventieve	maatregelen	als	voor	alle	andere	medewerkers,	zoals:

de	richtlijnen	Werkgroep	Infectie	Preventie	(WIP)

bij	een	verhoogd	risico	op	Hepatitis	B	overdracht	na	een	‘prikaccident’	dient	

Hepatitis	B	Immunoglobuline	(HIBG)	<	�4	uur	te	worden	gegeven	(geen	schade	

voor	foetus)	en	het	starten	van	vaccinatie	i.o.m.	gynaecoloog	(schade	aan	foetus	

niet	uit	te	sluiten)	

(Farmaceutisch	kompas	�007)

d Mening	projectgroep,	WIP,	Farmacotherapeutisch	kompas	�007

literatuur
	 LCI	protocol	Hepatitis	B	�00�	(www.rivm.nl/cib/infectieziekten).	

	 Seksueel	overdraagbare	aandoeningen	en	herpes	neonatorum.	�00�	Kwaliteitsinstituut	voor	

	 de	Gezondheidszorg	

	

	 CBO	(www.cbo.nl/product/richtlijnen).	

	 www.rivm.nl/gezondebaby/onderzoek.	

	 Vaccines	for	preventing	hepatitis	B	in	health-care	workers.	Cochrane	Database	Syst	Rev.		

�005	Oct	19;(4):CD000100.	

	

	 Kennissysteem	Infectieziekten	en	Arbeid	(www.kiza.nl).	Landelijke	richtlijn	Prikaccidenten:	

informatiebronnen	>	richtlijnen.	

	 Averhoff	F.	Occupational	Exposure	and	Risk	of	Hepatitis	B	Virus	Infection	Among	Public	Safety	

Workers.	Journal	of	occupational	and	environmental	medicine.	�00�;44(6)591-596.	

	 Rischitelli	G.	The	risk	of	acquiring	hepatitis	B	or	C	among	public	safety	workers.	American	

Journal	of	Preventive	Medicine.	�001;�0(4):�99-306.	

	 Sonder	GJ.	Occupational	exposure	to	bloodborne	viruses	in	the	Amsterdam	police	force,	

	 �000-�003.	Am	J	Prev	Med.	�005	Feb;�8(�):169-74.	

	 Werkgroep	Infectie	Preventie	(www.wip.nl).	

	 Kennissysteem	Infectieziekten	en	Arbeid	(www.kiza.nl).	Landelijke	richtlijn	Prikaccidenten:	

informatiebronnen	>	richtlijnen.	

	 Farmaceutisch	Kompas	�007	(www.cvz.fk.nl).

mazelen (morbilli)
	 Mazelen	worden	veroorzaakt	door	een	virus	en	is	een	zeer	besmettelijke	infectie	ziekte	met	

een	incubatie	periode	van	acht	tot	veertien	dagen	(gemiddeld	tien	dagen).

	 De	ziekte	mazelen	begint	met	prodormale	verschijnselen	(alg.	malaise,	koorts,	etc.)	en	op	het	

mondslijmvlies	kleine	witte	vlekjes	(Koplikse	vlekjes),	kort	daarna	ontstaat	de	hogere	koorts.	

	 Drie	tot	zeven	dagen	na	aanvang	van	de	klachten	ontstaan	de	huidafwijkingen.	Het	betreft	een	

gegeneraliseerd	grofvlekkig	exantheem,	dat	begint	achter	de	oren	en	langs	de	haargrens,	die	

zich	in	drie	dagen	uitbreidt	via	gezicht,	nek,	borst,	romp	naar	de	extremiteiten.	
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	 De	meest	voorkomende	complicatie	is	otitis	media	(5-10%).	Ook	pneumonieën	komen	veelvuldig	

voor	(1-5%).	Encefalitis	komt	minder	vaak	voor	(0,1%).	Een	zeldzame	late	complicatie	van	

mazelen	is	subacute	scleroserende	panencefalitis	(SSPE).

	 Mazelen	valt	onder	de	‘exanthemateuze’	infectieziekten	(zie	Rubella).

	 Transmissie	(LCI	2000)

	 Mazelen	is	één	van	de	meest	besmettelijke	infectieziekten.	Eén	mazelen	geval	kan	tot	honderden	

secundaire	gevallen	leiden.	De	mens	wordt	geïnfecteerd	door:

-	 Druppelinfectie	vanuit	de	neus-	en	keelholte	van	de	patiënt.	

-	 Direct	contact	en	indirect	contact.	

-	 Verspreiding	via	de	lucht	over	grotere	afstanden	door	middel	van	druppelkernen.	

-	 Besmetting	in-utero	vanuit	de	primair	geïnfecteerde	zwangere	(verticale	transmissie).

	 De	besmettelijke	periode	is	een	à	twee	dagen	vóór	de	prodromale	verschijnselen	tot	vier	

dagen	na	het	begin	van	het	exantheem.

	 Incubatietijd	(LCI	2000)

	 8	-	14	dagen	(gemiddeld	10	dagen).

	 Incidentie	(LCI	2000)	

	 Ondanks	het	feit	dat	wereldwijd	80%	van	de	kinderen	tegen	mazelen	wordt	gevaccineerd,	

	 is	mazelen	in	ontwikkelingslanden	een	belangrijke	doodsoorzaak	voor	kinderen	onder	de	vijf	

jaar.	Naar	schatting	van	de	WHO	hebben	in	1997	40	miljoen	kinderen	mazelen	doorgemaakt	

	 en	zijn	er	800.000	kinderen	aan	de	gevolgen	van	de	ziekte	overleden	(LCI	�000).

	 Om	complicaties	na	een	mazeleninfectie	te	voorkómen	is	mazelenvaccinatie	sinds	1976		

opgenomen	in	het	Nederlandse	Rijksvaccinatieprogramma.	Sinds	1987	wordt	het	Bof-Mazelen-

Rubella(BMR)vaccin	gegeven	op	de	leeftijd	van	14	maanden	en	9	jaar	(Hof	�001).

	 In	1999-�000	was	er	een	landelijke	epidemie	met	3300	gemelde	patiënten	met	mazelen,	

waarvan	95%	niet	gevaccineerd	was	(LCI	�000,	Hof	�001).

	 Het	Rijksvaccinatieprogramma	geeft	aan	dat	het	Mazelen	vaccin	in	95%	van	de	gevallen	

bescherming	geeft.	De	bescherming	duurt	tenminste	enkele	tientallen	jaren	(RIVM).

	 Zwangerschap	en	infectie

	 Mazelen	tijdens	de	zwangerschap	geeft	een	verhoogde	morbiditeit	van	de	moeder	en	verhoogde	

kans	op	abortus,	vroeggeboorte	en	laag	geboorte	gewicht	van	het	kind.	Specifieke	aangeboren	

afwijkingen	zijn	niet	beschreven.	(LCI	�000,	Ornoy	�005,	Haas	�005).	

	 Zwangerschap	en	werk

	 In	de	literatuur	hebben	we	geen	relevante	literatuur	gevonden	over	de	risico’s	van	zwangere	

medewerkers	en	mazelen.	Wel	is	te	beredeneren	dat	medewerkers	in	het	onderwijs,	kinder-

dagcentra	en	gezondheidszorg,	een	verhoogd	risico	lopen	en	dan	met	name	die	instituten	op	

bevindelijk	gereformeerde	of	antroposofische	grondslag	(zie	ook	Rubella).

conclusie
3 Mazelen	tijdens	de	zwangerschap	geeft	een	verhoogde	morbiditeit	van	de	

moeder	en	verhoogde	kans	op	abortus	en	vroeggeboorte	van	het	kind.	

Specifieke	aangeboren	afwijkingen	zijn	niet	beschreven.
c Ornoy	�006

d LCI	�000

3 Het	Mazelen	vaccin	geeft	in	ongeveer	95%	van	de	gevallen	adequate	

bescherming	tegen	een	mazelen	infectie.
c RVP	�006
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4 De	projectgroep	adviseert	bij	aanvang	van	de	werkzaamheden	vrouwelijke	

werknemers	in	de	vruchtbare	leeftijd	in	de	gezondheidszorg,	het	primair		

onderwijs	en	kinderopvang:	

-	 de	vaccinatiestatus	te	bepalen	en	bij	twijfel	de	vaccinatie	te	herhalen.

-	 ongevaccineerde	vrouwelijke	werknemers	in	de	vruchtbare	leeftijd	te	screenen	

op	morbilli-immuniteit	en	bij	seronegativiteit	alsnog	BMR-vaccinatie	aan	te	

bieden.

Door	de	hoge	transmissie	snelheid	en	de	grote	besmettelijkheid	dienen	bij	een	

epidemische	mazelen	verheffing	in	Nederland,	ongevaccineerde	werknemers	

(met	name	kindercentra	en	scholen	op	bevindelijk	gereformeerde	of	antro-

posofische	grondslag),	geadviseerd	te	worden:

-	 de	werkplek	te	mijden	tot	14	dagen	na	de	laatste	patiënt	met	huiduitslag	

(incubatie	periode	maximaal	variërend	van	8-14	dagen)

-	 eerder	werkzaamheden	te	hervatten	bij	positieve	IgG	

-	 eventueel	aan	te	bieden	om	via	de	huisarts	immunologisch	onderzoek	te	doen	

naar	Mazelen,	waarbij	vooraf	goed	de	consequenties	moeten	worden	

doorgesproken.
d Mening	projectgroep
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	 LCI	protocol	Morbilli	�000	(www.rivm.nl/cib/infectieziekten).	

	 Haas	D.	Rubella,	Rubeola,	and	Mumps	in	Pregnant	Women.	Obstetrics	&	Gynecology.	

�005;106(�):�95-300.	

	 Hof	van	den	J.	Mazelenepidemie	in	Nederland	1999-�000.	Nederlands	Tijdschrift	voor		

Geneeskunde.	�001;145(5�):�5�9-�533.	

	 Melker	de	H.	Evaluation	of	the	national	immunisation	programme	in	the	Netherlands:	

	 immunity	to	diphtheria,	tetanus,	poliomyelitis,	measles,	mumps,	rubella	and	Haemophilus	

influenzae	type	b.	Vaccine�003;�1:716-7�0.	

	 Ornoy	A.	Pregnancy	outcome	following	infections	by	coxsackie,	echo,	measles,	mumps,	

	 hepatitis,	polio	and	encephalitis	viruses.	Reproductive	Toxicology	�006;�1:446-457.

	 Rijksvaccinatie	Programma,	ww.rivm.nl/rvp/overzicht_ziekten/mazelen/.	

 fysische werkfactoren 

	 De	Joode	en	Brand	hebben	in	�006	een	artikel	gepubliceerd	over	risico’s	die	bekend	zijn	uit	

	 de	literatuur.	Hier	volgt	grotendeels	de	tekst	uit	dit	artikel	relevant	voor	deze	richtlijn.	Dit	geldt	

niet	voor	de	factor	straling,	daarnaar	is	door	de	een	projectgroeplid	zelf	een	search	gedaan.

	 Europa	heeft	in	199�	regelgeving	opgesteld	die	zwangere	werknemers	en	hun	ongeboren	kind	

beschermen	tegen	fysische	risicofactoren	op	het	werk.	Er	worden	in	die	richtlijn	een	aantal	

fysische	agentia	genoemd	waarvan	kan	worden	aangekomen	dat	zij	schade	toebrengen	aan	

het	ongeboren	kind	of	de	placenta.	Zwangere	werknemers	moeten	onder	andere	beschermd	

worden	tegen	trillingen,	lawaai,	ioniserende	straling	en	extreme	kou	en	hitte.	

	 Hieronder	zal	uiteengezet	worden	wat	er	tot	op	heden	bekend	is	over	de	risico’s	die	zwangere	

werknemers	lopen	door	deze	fysische	belasting.

ioniserende straling
	 Mondiaal	wordt	op	het	gebied	van	de	stralingshygiëne	de	International	Commission	on	Radio-

logical	Protection	(ICRP)	beschouwd	als	de	meest	gezaghebbende	organisatie	in	deze.		

Ter	bescherming	van	radiologische	werkers	(en	het	algemene	publiek)	geeft	de	ICRP	allerlei	

richtlijnen	(dosislimieten),	gebaseerd	op	wetenschappelijk	onderzoek,	uit	die	over	het		
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algemeen	door	(multi)nationale	overheden	(én	stralingsdeskundigen)	worden	overgenomen.	

Kenmerkend	voor	de	ICRP	is	dat	ze	in	hun	richtlijnen	“aan	de	veilige	kant”	gaan	zitten,	zeker	

als	het	gaat	om	de	richtlijnen	die	betrekking	hebben	op	het	algemene	publiek.	Een	ongeboren	

kind	in	de	uterus	van	een	zwangere	radiologisch	werker	wordt	ook	beschouwd	als	een	lid	van	

het	algemene	publiek.	Dit	uitgangspunt	vormt	de	basis	voor	de	ICRP-richtlijnen	over	zwanger-

schap	en	ioniserende	straling.	Voorafgaande	aan	de	zwangerschap	gelden	voor	de	vrouwelijke		

radiologische	werker	dezelfde	richtlijnen	als	voor	haar	mannelijke	collega’s.	Nadat	de	

zwangerschap	bekend	is	volgen	er	additionele	maatregelen	ter	bescherming	van	de	foetus.

	 Blootstelling	aan	ioniserende	straling	geeft	diverse	gezondheidsrisico’s	voor	het	ongeboren	

kind	afhankelijk	van	de	duur	van	de	zwangerschap	en	de	foetaal	geabsorbeerde	dosis	straling.	

Tijdens	de	pre-implantatieperiode	(1e	–	8e	dag)	wordt	als	belangrijkste	risico	foetale	dood	

beschouwd.	Stralingsrisico’s	zijn	het	grootst	tijdens	de	organogenese	(3e	–	8e	week)	en	de	

vroege	foetale	periode	(8e	–	15e	week)	als	het	centraal	zenuwstelsel	zich	ontwikkeld.	De	risico’s	

worden	minder	in	het	tweede	trimester	en	zijn	het	kleinst	in	het	derde	trimester.	

	 Stralingsrisico’s	zijn	gebaseerd	op	het	ontstaan	van	celdood	(1)	of	het	induceren	van	kanker	

door	DNA-schade	(�).	Gezondheidseffecten	door	celdood	worden	ook	wel	deterministische	

effecten	genoemd,	effecten	door	DNA-schade	ook	wel	stochastische	effecten.	Deterministische	

effecten	worden	gekenmerkt	door	een	drempeldosis	waaronder	het	effect	niet	zal	optreden	

	 en	een	toename	van	de	ernst	van	het	effect	bij	een	stijgende	dosis.	Stochastische(kans)	effecten	

worden	geacht	geen	drempeldosis	te	hebben	en	zijn	in	ernst	niet	dosisafhankelijk	(“alles	of	

niets”).	Wel	is	het	zo	dat	de	kans	van	optreden	toeneemt	met	de	stijging	van	de	dosis.

	 Boven	een	bepaalde	drempeldosis	kunnen	diverse	deterministische	effecten	tijdens	de	zwanger-

schap	optreden	waaronder	letaliteit,	afwijkingen	van	het	centraal	zenuwstelsel	(van	IQ-verlies	

tot	mentale	retardatie),	cataract,	groeiachterstand,	malformaties	en	gedragsafwijkingen.	Als	

drempeldosis	wordt	beschouwd	100-�00	mGy	of	hoger.	Het	is	hoogst	onwaarschijnlijk	dat	deze	

dosis	tijdens	radiologische	werkzaamheden	(en	zelfs	onwaarschijnlijk	tijdens	het	ondergaan	

van	radiologisch	onderzoek	als	zwangere	patiënt)	wordt	opgelopen.	Als	voorbeeld:	een	foetale	

dosis	van	100	mGy	vereist	bij	een	zwangere	patiënt	meer	dan	3	CT-scans	van	de	bekkenregio	

of	meer	dan	�0	conventionele	röntgenonderzoeken	van	de	buik/bekkenregio.

	 Gedurende	de	zwangerschap	wordt	het	risico	voor	het	ongeboren	kind	op	kanker	door	straling	

van	dezelfde	orde	van	grootte	geschat	als	dat	voor	kinderen.	De	spontane	incidentie	van	kanker	

en	leukemie	bij	kinderen	in	de	leeftijd	van	0	tot	15,	zonder	stralingsblootstelling	bovenop	de	

natuurlijke	achtergrondstraling,	wordt	op	�-3	per	1000	geschat.	Er	is	veel	onderzoek	gepubli-

ceerd	over	het	toegenomen	risico	na	lage	stralingsexposities	tijdens	zwangerschap	echter	er	is	

nog	veel	discussie	over	de	interpretatie	van	deze	resultaten.	Er	zijn	schattingen	van	een	extra	

kans	op	kanker	in	de	leeftijd	van	0	tot	15	van	0,6	per	1000	na	een	blootstelling	in	utero	van	10	

mGy.

conclusie
4 Nadat	de	zwangerschap	bekend	is	tot	aan	het	moment	van	bevalling	geldt	voor	

de	foetus	een	dosislimiet	van	1	mGy	als	resultaat	van	radiologische	werkzaam-

heden	door	de	moeder,	om	negatieve	gevolgen	voor	het	ongeboren	kind	te	

voorkomen.
d Richtlijn	ICRP	�000-�004
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4 Het	is	belangrijk	dat	de	radiologisch	werker	zodra	ze	weet	dat	ze	zwanger	is	dit	

meteen	meldt	bij	de	leiding	van	de	afdeling.	Over	het	algemeen	is	het	zo	dat	

zwangere	vrouwen	hun	radiologische	werkzaamheden	niet	hoeven	te	staken.	

De	werkgever	dient	er	voor	zorg	te	dragen	dat	de	kans	op	accidenten	met	hoge	

doses	straling	en	intake	van	radionucliden	minimaal	is.	Dit	laatste	geldt	ook	voor	

de	periode	van	borstvoeding.	Van	groot	belang	is	een	goede	voorlichting	en	

uitleg	naar	de	medewerker	over	de	mogelijke	risico’s.	Hierbij	kunnen	de	stra-

lingsdeskundige	en	de	stralingsarts	(bedrijfsarts	die	tevens	deskundig	is	op	het	

gebied	van	de	stralingshygiëne)	een	belangrijke	rol	vervullen.	In	goed	overleg	

met	de	betrokken	zwangere	medewerker	kan	dan	al	dan	niet	worden	besloten	

of	er	aanpassingen	nodig	zijn	van	bepaalde	radiologische	werkzaamheden.

d Mening	projectgroep,	Richtlijn	ICRP	�000-�004
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nietioniserende straling
	 ICNIRP

	 ICNIRP	is	de	International	Commission	on	Non-Ionizing	Radiation	Protection.	Een	onafhankelijk	

internationaal	wetenschappelijk	adviesorgaan	bestaande	uit	deskundigen	op	het	terrein	van	

o.m.	epidemiologie,	biologie,	dosimetrie,	optische	straling.	Doelstelling	van	de	ICNIRP	is	het	

verspreiden	van	informatie	en	advies	over	potentiële	gezondheidsrisico’s	van	blootstelling	aan	

niet-ioniserende	straling.	Informatie	wordt	veelal	verspreid	d.m.v.	publicatie	van	scientific	

reviews	en	reports	van	scientific	meetings.	ICNIRP	wordt	door	de	World	Health	Organisation	

(WHO),	de	International	Labour	Organisation	(ILO)	en	de	Europese	Unie	(EU)	officieel	erkend	

als	de	non-gouvernementele	organisatie	in	NIR	protection.	

	 Limieten

	 In	1998	heeft	de	ICNIRP	blootstellinglimieten	opgesteld	voor	elektromagnetische	velden	(tot	

300	GHz)	ter	preventie	van	het	optreden	van	wetenschappelijk	bewezen	(korte	termijn)	

gezondheidseffecten.	ICNIRP-richtlijnen	voor	blootstelling	aan	statische	magnetische	velden	

stammen	uit	1994.	De	richtlijnen	hebben	zowel	betrekking	op	beroepsmatige	blootstelling	als	

op	blootstelling	van	het	algemene	publiek.	In	het	opstellen	van	de	blootstellinglimieten	heeft	

men	allerlei	veiligheidsfactoren	ingebouwd.	Zo	heeft	men	in	het	radiofrequente/microgolf	

gebied	als	veiligheidsmarge	voor	beroepsmatige	blootstelling	een	factor	10	en	voor	de	alge-

mene	bevolking	een	factor	50	als	veiligheidsmarge	aangehouden.	Soortgelijke	aanbevelingen	

zijn	gedaan	door	de	Gezondheidsraad	in	1997	en	de	Raad	van	Europa	in	1999	(voor	de	algemene	

bevolking)	en	�004	(voor	werknemers).	Géén	van	bovenvermelde	richtlijnen	hebben	specifiek	

betrekking	op	zwangeren	(beroepsmatig	dan	wel	algemeen	publiek).	

	 In	AI-blad	1�	“Zwangerschap	en	arbeid”	uit	�004	van	het	ministerie	van	SZW	wordt	voor	
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radiofrequente	straling	voor	het	ongeboren	kind	de	norm	voor	de	algemene	bevolking		

gehanteerd.	Dit	naar	analogie	van	blootstelling	aan	ioniserende	straling	waar	wel	specifieke	

richtlijnen	bestaan	voor	zwangere	werknemers	en	het	ongeboren	kind	wordt	beschouwd	als	

een	lid	van	de	algemene	bevolking	waarvoor	in	vergelijking	met	de	beroepsbevolking	extra	

veiligheidsmarges	worden	gehanteerd.	

	 Elektromagnetisch	spectrum

	 Voor	een	redelijk	begrip	van	de	problematiek	is	enige	achtergrondinformatie	van	het	elektro-

magnetisch	spectrum	onontbeerlijk.

  

 Figuur 1: elektromagnetisch spectrum

	 Het	gebied	van	0	tot	3	PetaHz	(3	x	1015	Hz)	omvat	de	niet-ioniserende	straling.	3PHz	komt		

overeen	met	een	golflengte	van	100	nanometer.	Hoe	hoger	de	frequentie	hoe	lager	de	golf-

lengte	en	hoe	hoger	de	energie-inhoud.	Elektromagnetische	velden	met	een	golflengte	van		

<	100	nanometer	worden	tot	de	ioniserende	straling	gerekend.	De	energie-inhoud	is	hoog	

genoeg	om	ionisaties	te	veroorzaken.	Vanaf	100	nanometer	naar	boven	spreken	we	van	niet-

ioniserende	straling.	

	 Optische	straling

	 Ultraviolette	straling,	zichtbaar	licht	en	infrarood	straling	kunnen	allerlei	gezondheidsschade	

veroorzaken	aan	ogen	en	huid	zoals	erytheem,	cataract	en	huidkanker.	Deze	typen	straling	

worden	voor	de	zwangere	werknemer	niet	als	een	specifiek	risico	beschouwd.	

	 Microgolven	en	radiofrequenties

	 Het	opwekken	van	warmte	(hyperthermie)	is	onomstotelijk	(als	enige!)	als	gezondheidseffect	

aangetoond	en	dus	ook	voor	het	ongeboren	kind.	Over	het	algemeen	zijn	er	in	de	literatuur	

geen	aanwijzingen	dat	beroepsmatige	blootstelling	aanleiding	geeft	tot	nadelige	gevolgen	

voor	de	zwangerschap.	Beschreven	worden	studies	naar	spontane	abortus,	doodgeboorte,	

geboortedefecten	in	het	algemeen.	“On	the	other	hand,	these	studies	have	too	many	deficien-

cies	to	rule	out	an	association”	(ICNIRP	�004).

	 Extreem	lage	frequenties	(ELF)	en	statische	velden

	 Er	zijn	geen	duidelijke	aanwijzingen	dat	blootstelling	aan	ELF	of	statische	velden	nadelige	

gevolgen	voor	de	zwangerschap	(zoals	miskramen)	kan	hebben.	Hierbij	wordt	door	de	INCRP	

aangetekend	dat	slechts	weinig	(en	gebrekkig)	onderzoek	voorhanden	is	(b.v.	onder	MRI-

operators)	en	dat	verdere	studie	aangewezen	is	(�004).

	 Waar	is	beroepsmatige	blootstelling	te	verwachten?

	 De	richtlijn	“Elektromagnetische	velden	in	arbeidssituaties”	uit	�006	van	het	Ministerie	van	SZW	

geeft	een	uitgebreid	overzicht	van	voorbeelden	van	apparatuur	en	toepassingen	in	arbeids-

situaties.	Deze	richtlijn	is	te	downloaden	op	www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610015001.html	

en	biedt	werkgevers	(lees	arbo-deskundigen	met	elektrotechnische	achtergrond)	een	praktische	

handreiking	om	te	inventariseren	of	hun	werknemers	te	maken	hebben	met	situaties	van	te	

hoge	blootstelling.

	 Voorbeelden	van	beroepsmatige	blootstelling	zijn	laswerkzaamheden,	MRI-procedures,	

	 communicatiesystemen	(b.v.	bij	Defensie),	elektriciteitsproductie,	railvervoer,	elektrochirurgie.
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conclusie
4 Bij	blootstelling	aan	niet	ioniserende	straling	wordt	voor	zwangere	werknemers	

dezelfde	norm	aangehouden	als	die	voor	de	algemene	bevolking.
d Richtlijn	ICNIRP,	Richtlijn	Gezondheidsraad	06

4 Indien	er	blootstelling	is	aan	niet	ioniserende	straling	moet	men	de	hoeveelheid	

waaraan	de	zwangere	werknemer	blootstaat	inventariseren	en	bepalen	of	de	

norm	wordt	overschreden.	Hierbij	kan	gebruik	gemaakt	worden	van	de	“Richtlijn	

Elektromagnetische	velden	in	arbeidssituaties”	van	het	ministerie	van	SZW.	Om	te	

kunnen	toetsen	of	de	blootstelling	onder	de	limieten	van	de	richtlijn	blijft	moeten	

CENELEC-normen	(Europese	normen	van	het	Europese	Comité	voor	elektrotech-

nische	normalisatie)	worden	gebruikt,	voor	zover	ze	bestaan.	Echter	deze	normen	

zijn	zonder	specialistische	kennis	niet	eenvoudig	toe	te	passen.	
d Mening	projectgroep,	Richtlijn	Gezondheidsraad	06

	 Beschouwing	

	 Hoewel	er	geen	duidelijke	(of	tegenstrijdige)	aanwijzingen	bestaan	voor	nadelige	effecten	

	 op	de	zwangerschap	bij	blootstelling	aan	niet-ioniserende	straling	bestaan	er	nog	allerlei	

onzekerheden.	Beschikbaar	onderzoek	is	vaak	van	gebrekkige	kwaliteit.	De	WHO	en	de	

	 Gezondheidsraad	geven	verder	onderzoek	naar	foetale	blootstelling	aan	statisch-magnetische	

en	laagfrequente	velden	o.m.	in	arbeidssituaties	een	hoge	prioriteit	(Gezondheidsraad	�006,	

	 WHO	�006).	
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 lawaai

	 Vooral	in	de	zeventig	en	tachtiger	jaren	van	de	vorige	eeuw	is	er	onderzoek	gedaan	naar	de	

effecten	van	lawaai	op	de	zwangerschap.	Dit	verklaart	ook	waarom	veel	van	de	aangehaalde	

studies	afkomstig	zijn	uit	die	jaren.	Hieronder	volgt	een	samenvatting	van	de	literatuur	

	 (De	Joode	en	Brand	�006).	Onderzoek	(Lalande,	1986)	heeft	aangetoond	dat	lawaai	tijdens	

	 de	zwangerschap	kan	leiden	tot	gehoorsschade	bij	kinderen.	Verder	is	er	geen	onderzoek	te	

vinden.	De	buikwand	dempt	aardig:	30	dB.	De	ontwikkeling	van	het	gehoororgaan	vindt	plaats	

ongeveer	vanaf	de	�0e	week.	Een	duidelijke	grens	voor	een	oor	in	ontwikkeling	is	echter		

moeilijk	te	geven	op	grond	van	deze	gegevens.	Geconcludeerd	kan	worden	dat	op	dit	punt	

momenteel	geen	evidence	is.	Naar	de	mening	van	de	experts	blijft	voorzichtigheid	geboden,	

ook	als	het	niet	bewezen	is.

		 Andere	effecten	zoals	laag	geboortegewicht	en	vroeggeboorte	is	in	sommige	onderzoeken	wel	

en	in	andere	onderzoeken	niet	aangetoond	(tabel	4).	Dit	is	te	wijten	aan	verschil	in	onderzoeks-

methodologie.	Er	is	zowel	retrospectief	als	prospectief	onderzoek	verricht.	De	blootstelling	aan	

lawaai	werd	meestal	beoordeeld	door	de	werknemers	en	soms	door	een	arbeidshygiënist	

gemeten.	Daarnaast	varieerden	de	geluidsniveaus	waaraan	werknemers	werden	blootgesteld.

	 In	een	Franse	studie	door	Mamelle	et	al.	(1984)	werden	3437	vrouwen	na	de	bevalling	onder-

vraagd	over	hun	werkzaamheden	tijdens	hun	zwangerschap.	Dit	leverde	geen	bewijs	voor	een	

relatie	tussen	blootstelling	aan	lawaai	en	vroeggeboorte.	

	 In	1988	deed	een	Finse	onderzoeksgroep	(Hartikainen	et	al.)	een	studie	naar	lawaai	tijdens	

het	werk	en	het	effect	hiervan	op	laag	geboortegewicht	en	vroeggeboorte.	Dit	onderzoek	liet	

geen	verband	zien	tussen	lawaai	en	zwangerschap.

dB Laag	geboorte-

gewicht

Dood	geboren Vroeggeboorte Aangeboren	

afwijkingen

Mamelle	et	

al.	1984

- - - RR:	1.6	

(0.9-�.9)

-

McDonald	et	

al.1988

- O/E:	1.2,	p<0.05 - - -

- O/E:	1.5,	p<0.01 - - -

Kurppa	et	

al.	1989

≥	80	

(LAeq	(8h))

OR:	1.0	

(0.7-1.3)

Hartikainen

1988

≥	81	

(LAeq	(8h))

RR:	�.4	

(0.3-�0.3)

RR:	0.7

(0.1-3.5)

Nurminen	&	

Kurppa	‘89

≥	80	

(LAeq	(8h))

RR:	1.4	(0.7-2.8)

Zhang	et	al.	

1992

- OR:	1.9	

(0.8-4.7)

OR:	1.3	

(0.8-�.�)

Hartikainen

1994

≥	90	

(LAeq	(8h))

-��8g	(-471	-	+15)

Luke	et	al.

1995

OR:2.0	(p<0.01)*

Wu	et	al.	

1996

<85	

(LAeq(�4h))

pmcc	=	

0.17-	0.46

	 Legenda

 Vetgedrukt: deze resultaten laten een verhoogd risico zien voor de blootgestelde groep_: regressie

coëfficiënt (effect op afhankelijke als onafhankelijke variabele met een eenheid toeneemt.  

CI: betrouwbaarheidsinterval. RR: relatief risico voor blootgestelde groep versus controles, Odds 

ratio (OR)  kans op het bestaan van een verband ten opzichte van controles (zie hiervoor ook tabel 1). 

O/E: verhouding observed versus expected. 

 Tabel 4: Onderzoeksresultaten van studies naar lawaai op het werk en de invloed daarvan op zwangerschaps 

uitkomsten. (Joode 2006)
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	 In	een	retrospectief	onderzoek	bij	��761	vrouwen	(McDonald	et	al.	1988)	was	het	aantal	baby’s	

met	een	laag	geboortegewicht	(<�500	g)	hoger	dan	verwacht	(O/E-ratio)	in	de	lawaaierige	

zorg	en	productie	werksectoren.	Lawaai	werd	in	dit	onderzoek	echter	gemeten	aan	de	hand	

van	rapportage	door	de	moeder.	Er	kan	dan	sprake	zijn	van	een	rapportagebias,	waarbij		

moeders	met	negatieve	zwangerschapsuitkomsten	in	ieder	geval	meer	lawaai	rapporteren		

dan	moeders	met	positieve	zwangerschapsuitkomsten.	

	 Een	case-control	studie	uit	Finland	(Kurppa	et	al	1989)	met	1500	cases	en	evenveel	controle-

moeders	had	evenmin	een	sterk	resultaat.	In	vergelijking	met	moeders	van	gezonde	baby’s	

waren	moeders	van	baby’s	met	aangeboren	afwijkingen	niet	aan	een	hoger	geluidsniveau	

blootgesteld.

	 Een	andere	studie	uit	Finland	(Nurminen	&	Kurppa,	1989)	liet	over	de	gehele	groep	van	1�00	

baby’s	alleen	een	trend	zien	voor	de	relatie	tussen	laag	geboortegewicht	en	lawaai	op	het	

werk	tijdens	de	zwangerschap.	Maar	in	de	subgroepen	niet-landbouwwerkers	en	productie-

medewerkers	waren	de	resultaten	wel	significant.	De	risico-ratio’s	waren	respectievelijk	4.�	

(95%	CI	�.0-8.7)	en	4.6	(1.3-15.5).	Hierbij	was	echter	niet	gecorrigeerd	voor	socio-economische	

status.	

	 In	een	Chinese	case-control	studie	(Zhang	et	al.	199�)	met	bijna	�000	cases	en	een	even	grote	

controlegroep	werd	geen	significante	relatie	gevonden	tussen	lawaai	op	de	werkplek	en	dood-

geboorte	of	aangeboren	afwijkingen.	Wel	werd	er	voor	beide	zwangerschapsuitkomsten	een	

trend	gevonden	die	wees	op	een	negatieve	invloed	van	lawaai	op	de	zwangerschap.	

	 In	een	prospectieve	cohortstudie	van	Hartikainen	et	al.	uit	1994	bleek	dat	vrouwen	met	een	

lagere	blootstelling	aan	lawaai	(<90dB)	in	vergelijking	met	vrouwen	met	blootstelling	aan	

lawaai	boven	de	90dB	gemiddeld	lichtere	baby’s	kregen	(-��8	gram).	Dit	effect	was	echter	niet	

significant.	

	 Een	case-control	studie	bij	�10	verpleegkundigen	(Luke	et	al.	1995)	toonde	evenmin	een		

significante	relatie	aan	tussen	luid	lawaai	en	vroeggeboorte.	Wel	leek	er	een	trend	aanwezig	

te	zijn	in	die	richting.	

	 Eveneens	in	een	prospectief	cohortonderzoek	(Wu	et	al.	1996)	met	�00	vrouwen	werd	geen	

correlatie	aangetoond	tussen	blootstelling	aan	lawaai,	zowel	op	het	werk	als	daarbuiten,		

en	geboortegewicht.	

	 Nurminen	et	al.	(1995)	concluderen	in	een	review-artikel	dat	lawaai	negatieve	effecten	op		

de	zwangerschap	zou	kunnen	hebben.	Er	is	echter	slechts	in	één	artikel	een	significante	relatie	

gevonden	tussen	lawaai	op	het	werk	en	negatieve	zwangerschapsuitkomsten	(McDonald	et	

al.).	Aan	de	andere	kant,	wordt	in	de	andere	onderzoeken	over	het	algemeen	wel	eenzelfde	

trend	geobserveerd.	De	resultaten	wijzen	bijna	allemaal	in	de	richting	van	een	negatieve	

invloed	van	lawaai	tijdens	het	werk	op	zwangerschapsuitkomsten.

conclusie
3 Resultaten	uit	onderzoeken	zijn	niet	eenduidig	maar	er	zijn	aanwijzingen	dat	

blootstelling	aan	lawaai	kan	leiden	tot	laag	geboortegewicht	en	vroeggeboorte	

en	beschadiging	van	het	gehoororgaan	van	het	kind.	
c Lalande	86

b McDonald	88

4 Volgens	de	arbobeleidsregel	1.4�	mag	een	zwangere	werknemer	niet	worden	

blootgesteld	aan	lawaai	boven	de	80dB	voor	maximaal	8	uur	per	dag	en	niet	

worden	blootgesteld	aan	piekgeluid	boven	�00Pa.	Dit	geldt	voor	de	gehele	

zwangerschap.
d Arbobelsiedsregel	1.4�	(Bijlage	A),	Mening	projectgroep
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 extreme temperaturen

	 Ons	lichaam	probeert	oververhitting	te	vermijden	door	meer	bloed	naar	de	extremiteiten	

	 de	pompen	en	zo	de	warmte	via	de	huid	kwijt	te	raken.	Door	het	temperatuursverschil	met	

	 de	omgeving	en	door	te	transpireren	kan	het	lichaam	afkoelen	zodat	de	kerntemperatuur		

stabiel	blijft,	zo	rond	de	37°C.	Dit	systeem	werkt	precies	andersom	bij	kou,	er	wordt	minder	

bloed	naar	de	extremiteiten	vervoerd	zodat	de	lichaamswarmte	behouden	blijft.	

	 In	een	vochtige	en	warme	omgeving	wordt	de	hitteafgifte	bemoeilijkt,	omdat	transpiratie	

wordt	verminderd	en	het	temperatuursverschil	met	de	omgeving	veel	minder	groot	is	dan	

normaal.	De	mate	waarin	mensen	kunnen	omgaan	met	werken	in	hitte	hangt	af	van	drie		

factoren:	de	zwaarte	van	het	werk,	de	hoogte	van	de	omgevingstemperatuur	en	de	fitheid		

van	ons	cardiovasculaire	systeem	(Morrisey,	1998).

	 Onderzoek	naar	de	aanpassingsmogelijkheden	van	vrouwen	bij	het	werken	in	hitte	heeft		

aangetoond	dat	ze	daar	minder	goed	in	staat	zijn	dan	mannen.	Fitte	vrouwen	lopen	echter	

geen	gezondheidsrisico’s	door	werken	in	hitte	maar	het	is	onduidelijk	of	dat	ook	geldt	voor	

zwangere	vrouwen	(NIOSH,	1986).	

	 Veel	onderzoek	naar	gevolgen	van	werken	in	de	hitte	of	koude	voor	zwangere	vrouwen	is	er	

niet,	wel	is	er	literatuur	over	de	invloed	van	de	buitentemperatuur	op	geboortegewicht	(tabel	

5,	Joode	en	Brand	�006).	Zo	stellen	Murray	et	al.	(�000)	vast	dat	kinderen	die	geboren	zijn	in	

de	lente	en	zomer	lichter	zijn	dan	kinderen	die	in	de	winter	worden	geboren.	Zij	wijten	dit	aan	

blootstelling	aan	lagere	temperaturen	in	het	tweede	trimester	van	de	zwangerschap.	Deze	

relatie	tussen	lage	temperaturen	in	het	tweede	trimester	en	laag	geboortegewicht	wordt	

echter	alleen	bij	meisjes	vastgesteld	en	niet	bij	jongens.	Ook	Elter	et	al.	(�004)	vinden	een	

relatie	tussen	lage	temperaturen	in	het	tweede	trimester	en	laag	geboortegewicht.	

	 In	een	vergelijkende	studie	tussen	verschillende	bevolkingsgroepen	over	de	hele	wereld	werd	

deze	relatie	tussen	laag	geboortegewicht	en	hoge	omgevingstemperatuur	opnieuw	bevestigd	

(Wells	&	Cole,	�00�).

Koude	of	warme Laag	

geboortegewicht

Congenitale	

afwijkingen

Murray	et	al.	�000 Lage	temp.	�e	

trimester

_=	3.50;	p<	.001	

(bij	meisjes)

Elter	et	al.	�004 Lage	temp.	�e	

trimester

t-test=2.365;	p=.018

Wells	&	Cole,	�00� Hoge	temp. _=	2.71;	p<	.0001

Judge	et	al.	�004 Extreme	hitte OR:	1.13;	CI:	0.59-�.19

Extreme	kou OR:	1.19;	CI:	0.66-�.15

	 Legenda

	 Vetgedrukt: deze resultaten laten een verhoogd risico zien voor de blootgestelde groep_: regressie

coëfficiënt (effect op afhankelijke als onafhankelijke variabele met een eenheid toeneemt.  

CI: betrouwbaarheidsinterval. RR: relatief risico voor blootgestelde groep versus controles, Odds 

ratio (OR) kans op het bestaan van een verband ten opzichte van controles (zie hiervoor ook tabel 

1). O/E: verhouding observed versus expected. 

 Tabel 5: Onderzoeksresultaten van studies naar de invloed van omgevingstemperatuur op een laag geboorte

gewicht dan wel op congenitale afwijkingen. (Joode 2006)

	 Onderzoek	door	een	Amerikaanse	onderzoeksgroep	(Judge	et	al.	�004)	gaf	geen	aanwijzingen	

voor	de	invloed	van	extreme	temperaturen	zowel	thuis	als	op	het	werk	op	aangeboren	hart-

afwijkingen.	Noch	extreem	warme	(OR:	1.13	95%	CI	0.59-�.19)	noch	koude	temperaturen	tijdens	

de	zwangerschap	(OR:	1.19,	95%	CI	0.66-�.15)	gaven	een	verhoogd	risico	op	congenitale	cardio-

vasculaire	afwijkingen.	

	 Alle	onderzoekers	benadrukken	echter	dat	ook	andere	factoren	een	rol	spelen	die	ook	aan	

temperatuur	zijn	gerelateerd,	zoals	de	kans	op	het	oplopen	van	infecties,	beschikbaarheid	van	
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gezond	voedsel	of	hormonale	en	metabolische	veranderingen	die	afhankelijk	kunnen	zijn	van	

de	seizoenen.

	 Bovenstaande	resultaten	nopen	tot	verder	onderzoek	naar	de	invloed	van	chronische	hitte	of	

kou	op	zwangerschapuitkomsten	om	causale	verbanden	te	kunnen	aantonen.	Morrisey	(1998)	

adviseert	zwangere	vrouwen	om	alleen	onder	toezicht	van	een	arts	in	een	hete	omgeving	te	

werken.	Daarnaast	zouden	leidinggevenden	goed	op	de	hoogte	moeten	zijn	van	de	conditie	

van	de	zwangere	werknemer	en	zou	deze	al	vroeg	in	de	zwangerschap	regelmatig	pauzes	

moeten	krijgen	om	af	te	koelen	en	zo	hittestress	te	voorkomen.	Het	Arbobesluit	artikel	1.4�	

over	werk	tijdens	de	zwangerschap	stelt	dat	de	zwangere	werknemer	niet	mag	worden	bloot-

gesteld	aan	klimaatomstandigheden,	die	beschouwd	kunnen	worden	als	onbehaaglijk	volgens	

de	norm	NEN-ISO	7730.	Deze	norm,	beschreven	in	Arbobeleidsregel	6.1,	levert	een	voorspelling	

op	van	de	gemiddelde	beleving	van	het	klimaat	van	een	grote	groep	mensen	(PMV=	Predicted	

Mean	Vote)	uitgaande	van	de	meetwaarden	van	de	fysische	factoren,	luchttemperatuur,	stra-

lingswarmte,	luchtsnelheid	en	relatieve	vochtigheid.	Vervolgens	is	te	voorspellen	hoe	groot		

het	percentage	van	de	mensen	is	dat	een	onbehaaglijk	klimaat	ervaart	(PPD	=	Predicted		

Percentage	of	Dissatisfied).	Als	dit	percentage	hoger	dan	�0%	is,	wordt	het	klimaat	als		

onbehaaglijk	beschouwd.

conclusie
2 Het	is	aannemelijk	dat	blootstelling	aan	extreme	temperaturen	tijdens	de	

zwangerschap	kan	leiden	tot	een	laag	geboortegewicht	en	mogelijk	ook	(cardio-

vasculaire)	congenitale	afwijkingen.	Alle	onderzoekers	benadrukken	echter	dat	

ook	andere	factoren	een	rol	spelen	die	ook	aan	temperatuur	zijn	gerelateerd,	

zoals	de	kans	op	het	oplopen	van	infecties,	beschikbaarheid	van	gezond	voedsel	

of	hormonale	en	metabolische	veranderingen	die	afhankelijk	kunnen	zijn	van	de	

seizoenen.	

b Murray	et	al.	�000

b Elter	et	al.	�004

b Wells	&	Cole	�00�

b udge	et	al.	�004

4 De	projectgroep	adviseert	de	aanbevelingen	uit	het	Arbobesluit	artikel	1.4�	dat	

de	zwangere	werknemer	niet	mag	worden	blootgesteld	aan	klimaatomstandig-

heden,	die	beschouwd	kunnen	worden	als	onbehaaglijk,	over	te	nemen.	

Hiermee	worden	risico’s	voorkomen	en	wordt	een	werkomgeving	gegarandeerd	

waarin	de	zwangere	goed	kan	functioneren	zonder	kans	op	extra	klachten	

d Mening	projectgroep,	Arbobeleidsregel	1.4�	(Bijlage	A)

 trillingen

	 Vrouwen	die	in	hun	werk	een	voertuig	(zoals	bus,	vrachtwagen,	heftruck	of	grondverzet-

machine)	besturen	worden	daarbij	blootgesteld	aan	lichaamstrillingen	(whole-body	vibration).	

Dit	zijn	trillingen	(en	schokken)	die	doorgaans	door	het	weg-wielcontact	tussen	voertuig	

	 en	ondergrond	veroorzaakt	worden.	Er	is	op	grond	van	epidemiologisch	en	experimenteel	

	 onderzoek	overtuigende	evidentie	dat	langdurige	blootstelling	aan	lichaamstrillingen	tot	een	

verhoogd	risico	op	het	krijgen	van	lage	rugklachten,	hernia’s	en	vervroegde	degeneratiever-

schijnselen	van	de	wervelkolom	leidt	(Bovenzi	&	Hulshof	1999).	Bij	vrouwen	zijn	in	een	oud	

Oost-Europees	onderzoek	ook	menstruatieproblemen	en	verzakking	van	de	baarmoeder	

geconstateerd	(Brovko,	1975),	echter	in	de	blootgestelde	groep	waren	er	bij	de	baseline	meting	

al	meer	klachten.	

	 Onderzoek	naar	het	effect	van	trillingen	op	de	zwangerschap	in	verschillende	beroepsgroepen	

(McDonald	et	al.	1988)	heeft	aanwijzingen	gegeven	dat	vrouwen	die	blootstaan	aan	trillingen	

een	hoger	risico	hebben	op	vroeggeboorte	(O/E:	�.05;	p<0.05).	Dit	gold	echter	alleen	in	de	

dienstverlenende	sector.

	 Ondanks	enige	methodologische	zwakheden	in	deze	studies	zoals	zelfrapportage,	retrospectief	

onderzoek	en	baseline	verschillen	tussen	groepen,	zijn	dit	toch	argumenten	om	alert	te	zijn	op	

mogelijke	effecten	van	trillingen	op	de	zwangerschap.	
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	 Seidel	(1993)	stelt	in	een	overzichtsartikel	dat	een	veilige	trillingslimiet	om	negatieve	zwanger-

schapuitkomsten	te	voorkomen,	niet	af	te	leiden	is	uit	de	literatuur.	Individuele	en	temporele	

gevoeligheid	tijdens	de	zwangerschap	voor	WBV	bepalen	volgens	Seidel	mede	de	invloed	van	

trillingen	op	zwangerschapsuitkomsten.	De	resonantiefrequentie	van	moeder	en	kind	verschil-

len,	want	hoe	kleiner	de	omvang	hoe	groter	de	resonantiefrequentie	zal	zijn.	Gedurende	de	

zwangerschap	kan	de	resonantiefrequentie	van	de	foetus	dus	veranderen	en	zullen	trillingen	

van	een	bepaalde	frequentie	niet	altijd	van	evenveel	invloed	hoeven	zijn.	In	meer	systematische	

studies	zou	dit	nader	moeten	worden	onderzocht	(Joode	en	Brand	�006).	

	 Volgens	het	ministerie	van	Sociale	zaken	en	werkgelegenheid	zouden	werknemers	tijdens		

de	zwangerschap	niet	mogen	worden	blootgesteld	aan	sterke	lichaamstrillingen	of	schokken.	

Het	Arbobesluit	artikel	1.4�	stelt	dat	zwangere	werknemers	niet	aan	trillingen	met	een	ver-

snelling	boven	de	0,�5	m/s�	mogen	worden	blootsgesteld	gedurende	8	uur.	Bij	een	kortere	

blootstellingduur	zijn	hogere	versnellingen	toelaatbaar.	De	daarvoor	geldende	regels	komen	

er	op	neer	dat	bij	een	verdubbeling	van	de	trillingssterkte	de	toegelaten	blootstellingtijd	met	

een	factor	vier	wordt	verminderd.	Aan	een	trillingssterkte	van	0,5	m/s�	mag	een	zwangere	

medewerkster	dus	twee	uur	per	dag	worden	blootgesteld.	

conclusie
3 Er	zijn	aanwijzingen	dat	vrouwen	die	tijdens	de	zwangerschap	blootstaan	aan	

trillingen	een	hoger	risico	hebben	op	vroeggeboorte.
b McDonald	et	al.	1988

3 Een	veilige	trillingslimiet	om	negatieve	zwangerschapuitkomsten	te	voorkomen	

is	niet	af	te	leiden		uit	de	literatuur.
c Seidel	1993

4 Het	Arbobesluit	artikel	1.4�	stelt	dat	zwangere	werknemers	niet	aan	trillingen	

met	een	versnelling	boven	de	0,�5	m/s�	mogen	worden	blootsgesteld	gedurende	

8	uur.	Totdat	gegevens	uit	meer	systematische	studies	komen	lijkt	dit	een	veilige	

norm.
d Arbobeleidsregel	1.4�	(Bijlage	A),	Mening	projectgroep
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 spelen er meerdere factoren tegelijk?

	 In	het	recent	verschenen	Signaleringsrapport	Beroepsziekten	�005	wordt	er	geattendeerd	op	

het	feit	dat	er	aanwijzingen	zijn	dat	een	opstapeling	van	risicofactoren	in	het	werk	het	risico	

op	vroeggeboorte	en	een	laag	geboortegewicht	verhogen.

	 Recent	is	hierover	een	publicatie	van	Croteau	(�006)	verschenen.	Het	doel	van	deze	case-

control	studie	was	na	te	gaan	of	bepaalde	arbeidsomstandigheden	gedurende	de	zwanger-

schap	het	risico	op	kind	met	een	laag	geboortegewicht	vergroten	en	of	bepaalde	maatregelen	

dit	negatieve	effect	zouden	kunnen	voorkomen.	Er	werden	voor	dit	onderzoek	1536	cases	en	

4441	controles	geselecteerd	uit	een	groep	van	43898	vrouwen	die	een	kind	kregen	tussen	

januari	1997	en	maart	1999	in	Québec	in	Canada.	De	vrouwen	werden	telefonisch	geïnterviewd	

na	de	geboorte	van	hun	kind.	Er	werd	gevonden	dat	ploegendienst	of	onregelmatige	werkuren	

risico	op	een	kind	met	een	laag	geboortegewicht	verhoogt.	Tevens	werd	een	cumulatieve	score	

berekend	van	de	volgende	arbeidsomstandigheden:	nachtdienst,	onregelmatige	werkuren	of	

ploegendienst,	staan,	tillen,	lawaai,	hoge	werkdruk	gecombineerd	met	geringe	ondersteuning.	

Het	risico	op	een	kind	met	een	laag	geboortegewicht	nam	significant	toe	naarmate	er	bij	de	

moeder	sprake	was	van	meer	belastende	factoren.	Bij	een	factor	was	het	risico	8%	bij	twee		

�8%	bij	drie	43%	en	bij	vier	of	meer	1�9%	verhoogd.	Wanneer	deze	arbeidsomstandigheden	

tijdens	de	zwangerschap	vóór	de	�4e	week	werden	geëlimineerd,	was	het	risico	niet	verhoogd	

en	vergelijkbaar	met	niet	blootgestelde	vrouwen.	

	 In	hoofdstuk	1.1.1	staat	de	review	van	Mozurkewich	(�000)	beschreven.	Zij	maakt	gebruik	van	

het	begrip	cumulatieve	vermoeidheidsscore.	Hierin	is	sprake	van	diverse	belastende	factoren	

(volgens	het	scoringsmodel	van	Mamelle	en	Munoz	(Mamelle	1987),	zie	tabel	1.
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conclusie
1 Het	risico	op	een	kind	met	een	laag	geboortegewicht		neemt	toe	naarmate	

de	zwangere	werknemer	in	het	werk	blootstaat	aan	meer	belastende	factoren	

tegelijk.
a1 Mozurkewich	01	

b Croteau	06

3 Wanneer	belastende	arbeidsomstandigheden	(nachtdienst,	onregelmatige	

werkuren	of	ploegendienst,	staan,	tillen,	lawaai,	hoge	werkdruk	gecombineerd	

met	geringe	ondersteuning)	tijdens	de	zwangerschap	vóór	de	�4e	week	worden	

geëlimineerd,	is	het	risico	op	een	kind	met	een	laag	geboortegewicht	niet	

verhoogd	en	vergelijkbaar	met	niet	blootgestelde	vrouwen.
b Croteau	06

4 Wanneer	tijdens	de	zwangerschap	bij	werknemers	sprake	is	van	blootstelling	

aan	meerdere	belastende	factoren	tegelijk	is	het	belangrijk	alle	risico’s	aan	te	

pakken	en	te	elimineren.
d Mening	projectgroep

 risicofactoren ten aanzien van borstvoeding

inleiding
	 Er	zijn	verschillende	risicofactoren	voor	borstvoeding.	De	eerste	groep	risicofactoren	voor	

borstvoeding	zijn	factoren	die	de	samenstelling	van	de	melk	veranderen.	Deze	melk	kan	

mogelijk	gevaren	voor	(de	gezondheid	van)	het	kind	opleveren.	Blootstelling	aan	de	risico-

factor	zal	dan	verminderd	of	gemeden	moeten	worden	of	de	risicofactor	kan	een	contra-	

indicatie	zijn	voor	het	geven	van	borstvoeding.

	 De	tweede	groep	risicofactoren	beïnvloeden	de	melkproductie,	melkvolume	of	melk	toeschiet	

reflex,	wat	van	invloed	kan	zijn	op	het	slagen	van	de	borstvoeding.	Langdurige	blootstelling	

aan	deze	groep	van	risicofactoren	zou	de	duur	van	het	geven	van	borstvoeding	kunnen	

verkorten.

fysieke belasting
	 Uit	literatuur	blijkt	dat	fysieke	belasting	geen	invloed	heeft	op	de	samenstelling	en	de	productie	

van	borstvoeding	(Sampselle	99)	Dit	zijn	onderzoeken	uitgevoerd	bij	vrouwen	6	weken	post	

partum.	Er	is	geen	literatuur	gevonden	over	de	invloed	van	fysieke	belasting	bij	werkende	

vrouwen	die	borstvoeding	geven.

conclusie
3 Er	zijn	aanwijzingen	dat	vrouwen	die	borstvoeding	geven	of	borstvoeding	

afkolven	geen	aanpassingen	nodig	hebben	wat	betreft	de	fysieke	belasting	in	

hun	functie.	
c Sampselle	1999			

(werk)stress
	 Bij	dierenonderzoek	is	aangetoond	dat	bepaalde	stimuli	de	lactatie	verminderen	of	onder-

drukken.	Bij	mensen	wordt	stress	vaak	als	de	oorzaak	gezien	voor	het	niet	slagen	van	de	

borstvoeding,	echter	er	is	nauwelijks	bewijs	voor	te	vinden	(Lau	�001).	Zo	kunnen	moeders	

met	een	preterm	kind	(bevalling	voor	31	weken)	meer	stress	ervaren	gedurende	week	3	tot	6	

na	de	bevalling.	Dit	heeft	echter	geen	invloed	op	het	melkvolume	van	de	moeders	als	vergele-

ken	wordt	met	het	melkvolume	van	moeders	met	een	a	term	kind	(Hill	�005,	Hill	�006).	

Gesuggereerd	word	dat	acute	mentale	of	psychische	stress	de	melk	toeschiet	reflex	verminderd	

(Dewey	�001).	Zo	zou	terugkeer	naar	de	werkplek	zo’n	acute	stressor	kunnen	zijn	(Hill	�006).	

Stress	bij	moeder	en	kind	als	gevolg	van	langdurige	vaginale	bevallingen	en	acute	keizersneden	

worden	geassocieerd	met	vertraagde	start	van	de	lactatie.	Verwacht	wordt	dat	chronische	

stress	kan	leiden	tot	een	verminderde	melkproductie,	maar	hier	zijn	ook	geen	aanwijzingen	

voor	(Dewey	�001).
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conclusie

Er	zijn	geen	studies	gevonden	die	het	effect	van	werkstress	op	borstvoeding	rapporteren.
4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	chronische	stress	kan	leiden	tot	een	vermin-

derde	melkproductie	en	dat	borstvoedende	vrouwen	dus	niet	blootgesteld	

dienen	te	worden	aan	chronische	stress.	
d Mening	projectgroep	

 chemische stoffen en borstvoeding

inleiding
	 Hoewel	borstvoeding	in	veel	gevallen	het	optimale	voedsel	is	voor	baby’s,	kan	borstvoeding	

verontreinigd	zijn	met	residuen	of	afbraakproducten	van	medicijnen	die	de	moeder	gebruikt,	

verslavende	middelen	zoals	koffie,	nicotine,	alcohol	en	drugs,	chemische	stoffen	afkomstig	uit	

het	voedsel	of	vanuit	het	beroep	en	als	laatste	ook	aan	virussen	(Golding,	1997).	Op	deze	wijze	

wordt	ook	de	zuigeling	hieraan	blootgesteld,	wat	kan	leiden	tot	schadelijke	effecten	bij	de	baby.

	 In	dit	deel	wordt	alleen	de	literatuur	besproken	over	de	chemische	stoffen	waaraan	de	moeder,	

vooral	beroepsmatig,	wordt	blootgesteld	en	waaraan	zij	vervolgens	haar	zuigeling	blootstelt	

via	de	moedermelk.	De	literatuur	hierover	is	relatief	schaars	en	in	ieder	geval	veel	minder	

uitgebreid	dan	de	effecten	van	chemische	stoffen	op	het	verloop	van	de	zwangerschap.	

	 Een	uitgebreide	literatuursearch	leverde	twee	overzichtsartikelen	over	dit	onderwerp:	Golding	

(1997)	en	Sonawane	(1995).	Het	gaat	vooral	om	stoffen	met	een	goede	vetoplosbaarheid	die	

daardoor	gemakkelijk	in	borstvoeding	kunnen	worden	uitgescheiden:	gehalogeneerde		

koolwaterstoffen,	zware	metalen	en	organische	oplosmiddelen.	Hieronder	worden	deze		

categorieën	in	meer	detail	besproken.	

gechloreerde koolwaterstoffen
	 Uit	bovenstaande	overzichtsartikelen	komt	naar	voren	dat	gechloreerde	koolwaterstoffen	(die	

van	de	gehalogeerde	koolwaterstoffen	het	meeste	voorkomen	en	waartoe	ook	DDT	behoort)	

een	reëel	probleem	vormen,	omdat	ze	langdurig	in	het	milieu	aanwezig	blijven	vanwege	hun	

eigenschap	dat	ze	bijna	niet	af	te	breken	zijn.	Daarbij	worden	ze	gemakkelijk	opgeslagen	in	

vetweefsel	en	van	daaruit	gemobiliseerd	en	doorgegeven	aan	de	zuigeling	tijdens	borstvoe-

ding,	zodat	bijna	bij	iedere	zogende	moeder	gehalogeneerde	koolwaterstoffen	in	de	moeder-

melk	aantoonbaar	zijn	(Sonawane,	1995).	

zware metalen
	 De	zware	metalen	zijn	bekend	vanwege	hun	schadelijke	invloed	op	de	hersenontwikkeling	van	

het	kind.	Zo	wordt	lood	doorgegeven	in	de	moedermelk,	maar	ook	opgeslagen	lood	in	het	bot	

van	de	moeder	wordt	gemobiliseerd	en	uitgescheiden	in	de	moedermelk	en	op	deze	wijze	

doorgegeven	aan	het	kind.	Daarbij	zegt	Golding	(1997)	dat	de	enige	veilige	drempel	voor	het	

kind	voor	lood	nulblootstelling	van	de	moeder	is.

	 Blootstelling	aan	kwik	vindt	vooral	plaats	in	de	vorm	van	organisch	kwik.	Blootstelling	hieraan	

vindt	vooral	plaats	in	de	vorm	van	verontreinigde	vis.	Het	kwik	komt	ook	terecht	in	de	moeder-

melk,	zoals	bekend	is	vanuit	de	Japanse	situatie.	Verder	is	van	belang	dat	het	zich	ontwikke-

lende	zenuwstelsel	van	een	kind	gevoeliger	is	voor	toxische	effecten	van	stoffen	dan	een	

	 volwassen	zenuwstelsel	(Golding,	1997).

organische oplosmiddelen
	 Deze	stoffen	komen	ook	voor	in	de	moedermelk,	maar	zijn	beter	afbreekbaar	dan	gehaloge-

neerde	koolwaterstoffen.	Residuen	van	deze	stoffen	worden	alleen	aangetoond	wanneer	er	

een	hoge	en	langdurige	blootstelling	is	aan	deze	stoffen	vanuit	het	beroep	of	de	omgeving.
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conclusie
1 Vanwege	de	vetoplosbaarheid	van	gechloreerde	koolwaterstoffen,	zware	metalen	

en	organische	oplosmiddelen	worden	deze	stoffen	uitgescheiden	in	de	moeder-

melk	en	zijn	daardoor	schadelijk	voor	de	zuigeling.	Hoewel	van	veel	andere	stof-

fen	het	bewijs	ontbreekt,	of	niet	onderzocht	is	in	welke	mate	deze	stoffen	worden	

uitgescheiden	in	de	moedermelk,	blijft	ook	daar	voorzichtigheid	geboden.
a1 Golding	1997,	A�	Sonawane	1995		

4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	tijdens	de	lactatieperiode	(beroepsmatige)	

blootstelling	van	de	moeder	aan	gechloreerde	koolwaterstoffen,	zware	metalen	

en	organische	oplosmiddelen	moet	worden	vermeden.	Voor	stoffen	die	niet	op	

de	lijst	voor	carcinogene,	mutagene	en	voor	de	voortplanting	giftige	stoffen	deze	

lijsten	staan	mag	tijdens	de	zwangerschap	en	de	periode	van	de	borstvoeding	

geen	beroepsmatige	overschrijding	plaats	vinden	van	10%	van	de	MAC	voor	die	

stof.
d Mening	projectgroep

passief meeroken
	 Er	is	geen	literatuur	over	het	effect	van	passief	meeroken	op	het	werk	op	de	kwaliteit	of	duur	

van	het	geven	van	borstvoeding.	Roken	door	de	moeder	heeft	een	negatief	effect	op	de	duur	

van	het	geven	van	borstvoeding	en	de	kwaliteit	van	de	moedermelk	(verhoogd	cotinine	

gehalte).	Passief	meeroken	van	de	moeder	in	het	huishouden	(door	roken	van	de	vader)	heeft	

een	negatief	effect	op	de	duur	van	de	borstvoeding	(Horta	et	al.).	Passief	meeroken	had	geen	

effect	op	het	cotinine	gehalte	in	de	moedermelk	(Schwarts-Bickenbach	et	al.)

conclusie
2 Vrouwen	mogen	niet	worden	blootgesteld	aan	sigarettenrook	in	de	werkom-

geving,	omdat	dit	nadelige	effecten	(duur	en	kwaliteit)	heeft	op	de	borstvoeding.

a Horta	et	al.	

biologische factoren/ infectieziekten/ prikaccidenten
	 In	de	literatuur	wordt	veel	geschreven	over	besmetting	van	ziektes	door	het	geven	van	borst-

voeding.	Het	literatuuronderzoek	is	beperkt	tot	de	belangrijkste	biologische	risicofactoren	die	

van	belang	zijn	bij	de	arbeid.	Voor	Mycobacterium	tuberculosis,	bij	besmetting	door	open	

tuberculose	(TBC),	en	herpes	simplex	virus	(HSV	type	1	en	�)	is	aangetoond	dat	indien	er	sprake	

is	van	TB	mastitis	of	andere	tepel	laesies,	borstvoeding	gecontraïndiceerd	is.	Na	behandeling	

van	moeder	en	kind	is	borstvoeding(of	gekolfde	melk)	weer	mogelijk.	Het	is	niet	aangetoond	

dat	TB	of	HSV	wordt	overgedragen	in	de	borstvoeding.

	 In	de	literatuur	is	aangetoond	dat	HIV,	CMV	en	HTLV-I	overgedragen	wordt	in	borstvoeding.	

Borstvoeding	dient	vooral	bij	HIV	besmetting	dan	ook	vermeden	te	worden.	Hepatitis	C	wordt	

in	principe	niet	overgedragen	in	de	borstvoeding.	Wel	is	overdracht	en	besmetting	bekend	bij	

co-infectie	met	HIV.	Bij	CMV	is	alleen	kans	op	besmetting	bij	laag	geboortegewicht	en	vroeg-

geboorte.	Bij	hepatitis	B	wordt	het	hepatitis	B	surface	antigen	overgedragen	in	borstvoeding.	

Bij	hepatitis	B	besmetting	is	aangetoond	dat	na	vaccinatie	en	toediening	van	HGIB	aan	de	

zuigeling	borstvoeding	gegeven	kan	worden.

	 Bovenstaande	is	in	het	werk	vooral	van	belang	bij	prikaccidenten.
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conclusie
1 De	projectgroep	is	van	mening	dat	vrouwen	die	borstvoeding	geven	niet	

blootgesteld	moeten	worden	aan	risico’s	waarbij	besmetting	met	navolgende	

virussen	en	bacteriën	kan	plaats	vinden:	TBC,	HSV	type	1	en	�,	HIV,	CMV,	HTLV-I,	

Hep	B,	C.
a1 John	�001	(	HIV)	en

a1 Mast	�004	(Hep	C),	Lawrence	(beschrijvend,	alle	agentia),

a2 Nduati	�000	(HIV)

	 Bij	borrelia	burgdorferi,	de	spirocheet	als	veroorzaker	voor	de	ziekte	van	Lyme,	is	er	nog	

onvoldoende	bewijs	voor	overdracht	in	borstvoeding.	Wel	wordt	er	in	de	literatuur	geadviseerd	

om,	bij	aanwezigheid	van	de	ziekte	van	Lyme,	de	borstvoeding	voor	�4-48	uur	te	staken	na	

aanvang	van	de	antibiotische	behandeling.	Dit	is	van	belang	bij	bepaalde	beroepsgroepen	in	

de	planten-	en	tuinbouw,	boswachters,	groenvoorziening.

temperatuur/ klimaatomstandigheden/ lawaai
	 Er	is	geen	literatuur	gevonden	over	het	effect	van	(omgevings)temperatuur	op	borstvoeding.	

conclusie
4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	werknemers	die	borstvoeding	geven	of	die	

borstvoeding	afkolven	alleen	in	overleg	met	de	bedrijfsarts	aan	extreme	

klimaatomstandigheden	(extreme	koude	of	extreme	warmte)	mogen	worden	

blootgesteld.	
d Mening	projectgroep

overwegingen borstvoeding en risicofactoren 
	 Het	slagen	van	de	borstvoeding	hangt	van	vele	aspecten	af.	Veelal	wordt	stress	genoemd	voor	

het	niet	slagen	van	de	borstvoeding,	maar	de	volgende	factoren	kunnen	ook	een	rol	spelen:	

sociale	steun,	leefstijl,	kennis	over	(nut	en	voordelen	van)	borstvoeding,	hormonale	insuffi-

ciëntie,	inadequate	melkklier	ontwikkeling,	conflict	tussen	werk(schema)	en	voeden/kolven	

	 en	bereidheid	om	borstvoeding	te	willen	geven.	En	ook	diverse	factoren	bij	het	kind	kunnen	

een	rol	spelen	zoals:	prematuur	zijn,	ziekte,	opgenomen	in	ziekenhuis,	onontwikkeld	zuigen	

en	een	ongecoördineerde	zuig-slik-reflex	(Lau	�001).	Bij	het	teruglopen	of	ander	problemen	

met	de	borstvoeding	is	het	belangrijk	na	te	gaan	wat	de	oorzaken	kunnen	zijn	en	zonodig	

werk	of	werktijden	aan	te	passen.
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 overige risicofactoren post partum

fysieke belasting, psychische belasting, werktijden
	 Na	de	bevalling	vindt	herstel	plaats	van	verschillende	orgaansystemen,	zoals	het	hormonale	

systeem,	het	bewegingsapparaat,	het	hartvaatstelsel	en	de	moederlijke	organen,	afhankelijk	

van	het	orgaan	en	individuele	vrouw	duurt	het	herstel	zo’n	6	weken	tot	6	maanden.	Daarnaast	

is	de	grootste	verandering	dat	er	een	baby	is	die	verzorgd	en	gevoed	moet	worden,	die	veel	

aandacht	vergt	en	die	vaak	de	nachtrust	verstoort.	

	 Uit	de	literatuur	blijkt	dat	tot	vier	maanden	na	de	bevalling	er	een	duidelijke	afname	is	van	

	 de	klachten	die	gerelateerd	zijn	aan	bevalling	of	borstvoeding.	Ook	de	algemene	symptomen	

vertonen	een	dalende	trend	tussen	de	8	en	de	16	weken	maar	verbeteren	daarna	nauwelijks	

en	kunnen	na	6	maanden	tot	een	jaar	post	partum	in	aanzienlijke	mate	voorkomen.	Dit	geldt	

voor	vermoeidheid	(>	50%),	lage	rugklachten	(30-40%),	slaapstoornissen	(15	tot	�5%)	darm-

problemen,	urine	incontinentie	en	hemorroïden.	(Brown	98,	Thompson	0�,	Schytt	05,	Gjerdingen	

93,	zie	paragraaf	over	fysiologisch	herstel	na	de	bevalling).

conclusie
4 Na	4	tot	6	maanden	zijn	de	meeste	orgaansystemen	weer	in	hun	oorspronkelijke	

staat	van	voor	de	bevalling	en	hebben	een	groot	deel	van	de	vrouwen	duidelijk	

minder	klachten.	Het	is	belangrijk	hoge	fysieke	belasting,	hoge	werkdruk	en	

onregelmatige	werktijden	de	eerste	tijd	na	het	verlof	te	beperken	en	in	een	paar	

maanden	op	te	bouwen,	tot	6	maanden	na	de	bevalling.	

d Mening	projectgroep
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1.2 is de arbeid op de juiste wijze georganiseerd  
 en zonder risco’s georganseerd?

	 Als uit de RI&E blijkt dat er gevaren aanwezig zijn dan moet de werkgever maatregelen treffen om 

deze zoveel mogelijk weg te nemen en zo te voorkomen dat de zwangere en haar ongeboren kind, 

geen risico’s lopen, ook in de periode na de bevalling bij het geven van borstvoeding. Bij het 

treffen van maatregelen moet de arbeidshygiënische strategie gehanteerd worden, waarbij als 

uitgangspunt geldt dat tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding de werknemer 

zoveel mogelijk de gebruikelijke arbeid moet kunnen blijven verrichten, in haar eigen functie op 

haar eigen werkplek. (Arbobesluit artikel 1.42)

	 In	de	zwangerschap	en	de	periode	van	borstvoeding	zijn	4	niveaus	van	maatregelen	expliciet	

vastgelegd	in	de	wet-	en	regelgeving.	Een	werkgever	mag	pas	uitwijken	naar	een	lager	niveau	

als	maatregelen	op	het	hoger	niveau	niet	mogelijk	zijn.	Onder	redelijkerwijs	wordt	verstaan	

dat	het	technisch,	organisatorisch	en/of	financieel-economisch	onmogelijk	is.	De	vier	niveaus	

van	maatregelen	zijn:

1	 Wegnemen	van	gevaren	door	de	arbeidshygiënische	strategie	toe	te	passen:	door	aanpak	

bij	de	bron	(bvb	ander	stof	gebruiken),	technische	maatregelen	(afscherming,	ventilatie),	

inrichting	van	de	arbeidsplaats	te	veranderen,	organisatorische	maatregelen	(bijvoorbeeld	

productie-	en	werkmethode	aan	te	passen,	rouleren,	zodat	de	blootstelling	minder	lang	is).	

Op	de	laatste	plaats	kan	de	werkgever	persoonlijke	beschermingsmiddelen	verstrekken.

�	 Tijdelijke	aanpassing	van	arbeid	of	een	tijdelijke	aanpassing	van	werk-	en	rusttijden

3	 Tijdelijk	geven	van	andere	arbeid

4	 Tijdelijk	vrijstellen	van	het	verrichten	van	arbeid.	

	 De	uitvoerbaarheid	van	de	genoemde	niveaus	wordt	in	de	praktijk	sterk	beïnvloed	door	de	

bedrijfsgrootte.	Hoewel	iedere	organisatie,	hoe	klein	ook,	primair	moet	nastreven	gevaren	

weg	te	nemen	(niveau	1),	zal	dat	niet	altijd	lukken.	Indien	de	organisatie	tot	de	conclusie	komt	

dat	niveau	1,	�	en	3	niet	mogelijk	zijn	dan	zal	de	zwangere	haar	werk	staken	en	kan	de	werk-

gever	een	beroep	doen	op	de	Ziektewet.

aanpak en maatregelen per belastende factor
	 De	aanpak	en	maatregelen	verschillen	per	belastende	factor.	In	de	literatuur	zijn	weinig		

voorbeelden	te	vinden	die	specifiek	gericht	zijn	op	de	zwangerschap	en	postpartumperiode.		

In	de	onderstaand	beschreven	aanpak	is	onder	andere	gebruik	gemaakt	van	de	informatie	uit	

het	Arbo	Informatieblad	1�:	Zwangerschap	en	arbeid	(�004),	van	het	themanummer	TBV	nr	9	

�006	(oa	Stinis	06),	en	van	de	ervaring	van	de	projectgroepleden.

	 Aanpak	fysieke	belasting

	 •	 Algemene	AH	maatregelen

-	 Werkhoogte	(waar	de	handen	het	werk	doen)	niet	lager	dan	buikhoogte.	Anders	beperken	

vooral	in	laatste	drie	maanden.

-	 Staand	werk	vervangen	door	zittend	werk:	let	op	goede	stoel	en	genoeg	beenruimte.	

Staand	pedalen	bedienen	de	laatste	drie	maanden	niet	verrichten.

-	 Maatregelen	nemen	om	tillen	te	beperken.

-	 Standaard	tiltechniek	(vanuit	de	benen,	en	de	last	dragen	bij	de	romp)	niet	meer		

toepasbaar	in	laatste	drie	maanden,	hierover	voorlichten.

•	 Arbeidshygiënische	strategie

-	 Wegnemen	of	verminderen	van	lichamelijk	belasting	door:

-	 overbodig	maken	van	handelingen	of	werkzaamheden	door	logistieke	veranderingen	of	

mechanisatie.

-	 Verstrekken	van	hulpmiddelen.

-	 Verbeteren	van	werkplekinrichting:	let	op	tilgewicht,	tilfrequentie	en	tilhoogte	en	

reikafstand.

-	 Verminderen	van	duur	en	frequentie	werkzaamheden.

-	 Spreiding	van	werk	over	meer	werknemers.
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	 Algemene	richtlijn

	 Werkplekaanpassing	bij	fysieke	belasting	tijdens	zwangerschap	(Koemeester	AP	et	al.	Zwanger-

schap,	postpartumperiode	en	lichamelijke	arbeidsbelasting.	Coronel	Rapport	199�)	en	uit	de	

beleidsregel	1.4�	Arbobesluit	(zie	bijlage	�):

•	 Gedurende	de	gehele	zwangerschap	tot	3	maanden	na	de	bevalling:

-	 Niet	meer	dan	10	kg	tillen

-	 Bukken,	hurken	en	knielen	zoveel	mogelijk	beperken

•	 Vanaf	de	�0e	week	per	dag	niet	meer	dan:

-	 10	x	5	kg	tillen

-	 �5	keer	bukken

-	 �	uur	staan

-	 3	uur	lopen

-	 5	x	15	treden	traplopen

•	 Vanaf	de	30e	wk	per	dag	niet	meer	dan	:

-	 5	x	5	kg	tillen

-	 1	x	per	uur	bukken,	hurken,	knielen

-	 1	u	staan

-	 �	u	lopen

•	 Post	partum

	 Belasting	opbouwen	tot	6	maanden	na	de	bevalling,	in	het	bijzonder	tillen,	dragen	van	lasten,	

duwen	en	trekken.

	 Aanpak	werktijden	

Aanpassen	van	werk-	en	rusttijden	om	de	belasting	in	het	werk	te	verminderen:

-	 Een	zwangere	heeft	recht	op	een	of	meer	extra	pauzes,	samen	ten	hoogste	een	achtste	van	

haar	arbeidstijd.

-	 Nachtdiensten	en	ploegendienst	vervangen	door	regelmatige	dagdiensten.

-	 Overwerk	en	lange	werkdagen	vermijden.

	 Dit	overigens	ook	tot	6	maanden	na	de	bevalling.	

	 Aanpak	mentale	factoren	(geldt	ook	gedurende	de	postpartumperiode)

-	 Zorg	voor	voldoende	psychosociale	ondersteuning	door	regelmatige	gesprekken	met	sleutel-

functionarissen:	leidinggevende,	P&O	medewerkers:	ga	na	welke	werkzaamheden	belastend	

zijn,	bekijk	dan	vooral	de	werkdruk	en	de	regelmogelijkheden.

-	 Vergroten	regelmogelijkheden:	meer	vrijheid	in	werktijden,	aanpassen	werktempo	en	werkduur

-	 Verlagen	werkdruk:	minder	werken	met	deadlines,	werk	spreiden	over	grotere	periode	of	

meerder	collega’s

-	 Eventueel:	Tijdelijk	vrijstelling	van	psychisch	belastende	werkzaamheden,	waarin	sprake	is	

van	flinke	werkdruk	en	een	hoog	werktempo	zonder	regelmogelijkheden	hierin.

-	 Post	partum:	werkdruk	opbouwen	na	aanvang	werkzaamheden	na	het	bevallingsverlof

	 Aanpak	chemische	belasting

-	 Opstellen	van	een	overzicht	van	alle	stoffen	met	risico	voor	reproductie,	zwangerschap		

en	postpartumperiode	binnen	het	bedrijf	(vaak	een	verdieping	van	de	bestaande,	vaak		

summiere	RI&E)

-	 Opstellen	van	een	overzicht	van	alle	stoffen	binnen	het	bedrijf	die	een	risicofactor	vormen		

ten	tijde	van	reproductie,	zwangerschap	en	postpartumperiode	(vaak	een	verdieping	van		

de	bestaande	RI&E).	Dit	overzicht	toetsen	aan	de	stoffen	waaraan	geen	blootstelling	mag		

zijn	tijdens	de	zwangerschap/postpartumperiode.	Voor	niet	genoemde	stoffen	geldt	dat	er	

tijdens	de	zwangerschap	geen	beroepsmatige	overschrijding	mag	zijn	van	10%	van	de	MAC	

voor	die	stof.	Regelmatig	actualiseren	van	dit	overzicht	binnen	het	bedrijf.	

-	 Vaststellen	van	beleid	binnen	het	bedrijf	dat	iemand	die	aangeeft	zwanger	te	zijn	niet	meer	

in	aanraking	komt	met	potentieel	gevaarlijke	stoffen.	Vervolgens	al	bij	aanvang	van	elk		

nieuw	dienstverband	de	werknemer	informeren	dat	er	een	dergelijk	bedrijfsbeleid	bestaat.	

Dat	voorkomt	latere	moeilijkheden	met	de	privacy	omdat	het	zodoende	min	of	meer		

gemeengoed	wordt.
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-	 Dan	ook	aangeven	aan	nieuwe	werknemers	(vrouwen	en	mannen)	dat	ze	bij	kinderwens	

dit	kenbaar	maken	aan	de	werkgever	als	er	met	deze	stoffen	gewerkt	wordt.	Na	melding	

kinderwens	maatregelen	treffen	om	blootstelling	te	voorkomen.	Dit	voortzetten	tot	in	de	

eventuele	zwangerschap	bij	vrouwen.	

-	 Adviseren	dat	zwangeren	en	vrouwen	die	borstvoeding	willen	geven	zo	snel	mogelijk	hun	

zwangerschap	kenbaar	maken	aan	de	werkgever	als	er	met	deze	stoffen	gewerkt	wordt.		

Na	melding	maatregelen	treffen	om	blootstelling	te	voorkomen.	Dit	voortzetten	tot	er	geen	

risico	meer	is.

-	 Nota	bene:	Let	op	privacy.

	 Aanpak	biologische	factoren

	 Het	Bio-ArbeidsHygiënisch	principe	ligt	aan	de	basis	van	de	preventie	van	biologische	agentia	

en	is	opgezet	naar	analogie	met	het	op	chemische	stoffen	gerichte	arbeidshygiënische	principe.	

In	het	kader	van	de	preventie	van	infectieziekten	zijn	er	verschillende	strategieën	mogelijk.	Het	

uitgangspunt	is	dat	preventie	gebaseerd	moet	zijn	op	een	systematische	risico-analyse	waarbij,	

zowel	kwalitatief	als	kwantitatief,	de	eventuele	transmissie	kansen	worden	ingeschat.	

	 Een	ander	uitgangspunt	is	dat	gestreefd	moet	worden	naar	een	bronbenadering.	Dat	wil	zeggen	

dat	het	probleem,	indien	mogelijk,	bij	de	bron	moet	worden	aangepakt.	Dit	is	vastgelegd	in	

	 de	Arbowet	en	het	zogenaamde	arbeidshygiënische	principe.	Vanuit	dit	principe	heeft	aanpak	

bij	de	bron	de	voorkeur	en	komen	gedragsgerichte	maatregelen	minder	snel	in	aanmerking	

(Stinis,	�006).		

het bioarbeidshygiënisch principe (bah)

1 Bestrijding	bij	de	bron

A Bestrijd	het	agens	zelf

B Voorkom	dat	het	agens	in	de	bron	komt

C Bestrijd	de	bron	(bijv.	een	vector,	een	dier),	repellantia

D Desinfectie;	ultraviolet	licht,	chemisch	(soms	extra	gevaar)

2 Organisatorische	maatregelen

A Zo	min	mogelijk	mensen	bij	de	bronnen	laten	komen

B Inrichten	schoon/vuil	zones

C Beperking	aantal	werknemers	op	een	bepaalde	plek

D Beperk	of	vermijd	de	aanwezigheid	van	zwangeren	in	de	gevarenzone

E Houd	speciaal	de	risicogroepen	(extragevoeligen)	weg	van	de	bron

F Geef	voorlichting:	onderricht	en	instructie	en	houd	toezicht	op	de	hygiëne

G Houd	alles	goed	schoon

3 Technische	maatregelen

A Afscherming

B Maak	contacten	overbodig:	kranen	en	deuren	automatiseren	‘no	touch’

C Geen	katoenen	handdoeken,	wel	papieren

D HEPA-filters,	sluizen,	overdruk,	onderdruk	etc.

E Biohazardkasten

F Pas	alleen	niet-poreuze	materialen	toe

4 Hygienische	maatregelen

A Gedrag:	hand	geven,	neuspeuteren,	ogen	wrijven

B Handen	wassen,	douchen

C Contacten	vermijden

5 Persoonlijke	beschermingsmiddelen

A Afscherming	huid:	handschoenen,	kleding,	schort,	haarkapje,	schoenen

B Afscherming	ogen:	brillen,	schermen

C Afscherming	ademwegen:	maskers	(mond/neus)
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6 Vaccinatie:	Bij	zwangeren	liefst	voor	de	zwangerschap	wegens	mogelijke	impact	op	

ongeborene	en	andere	reactie	zwangere

7 PEP	(postexpositie	profylaxe):	preventief	geneesmiddelen	toedienen	zonder	dat	

de	ziekte	aangetoond	kan	worden

(HIV,	Hepatitis	B).	Deze	middelen	kunnen	nadelige	effecten	hebben	op	het	ongeboren	

kind

8 Therapie	bij	ziekte

A Snel	diagnose	(laten)	stellen:	als	werknemers	waarschuwingssignalen	leren	

kennen,	kunnen	ze	de	behandelend	arts	snel	op	het	goede	spoor	zetten

B Zo	snel	mogelijk	therapie

 Tabel 6. Het BAH principe. ( Stinis 2006)

	 Aanpak	Fysische	factoren

•	 Klimaat

-	 Voorkomen	van	werkzaamheden	onder	extreme	klimaatomstandigheden	(kou,	hitte).

-	 Geven	van	gelegenheid	om	periodiek	af	te	koelen/	op	te	warmen

-	 Voldoende	drinkmogelijkheid	bij	warmte

-	 Voldoende	(passende!)	beschermende	kleding	bij	kou.

-	 Bij	gematigde	temperatuur:	mogelijkheid	om	temperatuur	zelf	te	regelen,	afstemmen	

met/overleg	met	collega’s.

•	 Geluid

-	 Beperken	van	omgevingslawaai	door	omkasting,	afscherming	van	de	bron.

-	 Gehoorbeschermingsmiddelen	helpen	niet	de	bloostelling	van	de	foetus	aan	lawaai	te	

voorkomen

-	 Beperken	blootstellingduur

-	 Vrijstellen	van	werkzaamheden	boven	een	niveau	van	80	dB(A),	en	piekgeluid	boven	�00	

Pa.

	 Ioniserende	Straling

•	 Vrouwelijke	werknemers	oproepen	om	zwangerschap(-swens)	te	melden	aan	de	werkgever	

zodat	gehouden	kan	worden	aan	artikel	3�	Stralingsbescherming	Kernenergiewet.	Geen	

werkzaamheden	uitvoeren	boven	1	mGy.

•	 Het	is	belangrijk	dat	de	radiologisch	werker	zodra	ze	weet	dat	ze	zwanger	is	dit	terstond	

meldt	bij	de	leiding	van	de	afdeling.	Over	het	algemeen	is	het	zo	dat	zwangere	vrouwen	

hun	radiologische	werkzaamheden	niet	hoeven	te	staken.	De	werkgever	dient	er	voor	zorg	

te	dragen	dat	de	kans	op	accidenten	met	hoge	doses	straling	en	intake	van	radionucliden	

minimaal	is.	Dit	laatste	geldt	ook	voor	de	periode	van	borstvoeding.	Van	groot	belang	is	

een	goede	voorlichting	en	uitleg	naar	de	medewerker	over	de	mogelijke	risico’s.	Hierbij	

kunnen	de	stralingsdeskundige	en	de	stralingsarts	(bedrijfsarts	die	tevens	deskundig	is	op	

het	gebied	van	de	stralingshygiëne)	een	belangrijke	rol	vervullen.	In	goed	overleg	met	de	

betrokken	zwangere	medewerker	kan	dan	al	dan	niet	worden	besloten	of	er	aanpassingen	

nodig	zijn	van	bepaalde	radiologische	werkzaamheden.

	 Niet-ioniserende	straling

•	 Inventariseer	of	maak	een	inschatting	van	de	hoeveelheid	blootstelling	gedurende	de	

zwangerschap,

•	 Bepaal	of	de	norm	wordt	overschreden,	maak	hierbij	gebruik	van	de	“Richtlijn	Elektro-

magnetische	velden	in	arbeidssituaties”	van	het	ministerie	van	SZW.	Echter	deze	normen	

zijn	zonder	specialistische	kennis	niet	eenvoudig	toe	te	passen.

	 Lichaamstrillingen

•	 Geen	werkzaamheden	waarbij	blootstelling	is	boven	0,�5	m/s²	gedurende	8	uur	per	dag.

•	 Denk	aan	een	juiste	stoel,	stoel	goed	in	stellen,	rijsnelheid	aanpassen,	aanpassen	van	duur.
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literatuur
	 SZW.	Arbo	Informatieblad	1�:	Zwangerschap	en	arbeid	(�004).	

	 Stinis	H.	Zwangerschap,	infectieziekten	en	werk.	Tijdschrift	voor	Bedrijfs-	en	verzekerings-

geneeskunde.	�006;14(9):	401-406.	

1.3 is er een arbobeleid voor zwangere vrouwen  
 en voor vrouwen in de postpartumperiode?

	 De bedrijfsarts gaat na of er een adequaat arbobeleid is dat voldoende aandacht besteedt aan  

de volgende onderwerpen:

• risico’s (bekend, benoemd en zo laag mogelijk)

• risicogroepen (geïdentificeerd en benoemd) 

• voorlichting (protocol informatievoorziening)

• individuele monitoring (gezondheidsbewaking)

 protocol informatievoorziening

	 De werkgever moet voorlichting geven over de mogelijke risico’s en maatregelen (Arbowet, art 8). 

Om dit op de juiste wijze te doen adviseert de bedrijfsarts (ontwikkeling en) uitvoering inclusief 

adequate implementatie van een ‘protocol informatievoorziening door de werkgever ten behoeve 

van vrouwen in de vruchtbare leeftijd en zwangere vrouwen’. 

voorlichting bij aanstelling en bij melding zwangerschap
	 Het	is	belangrijk	bij	aanstelling	en	bij	zwangerschap(-swens)	van	vrouwen	in	de	vruchtbare	

leeftijd	voorlichting	te	geven	over	risico’s	die	het	werk	met	zich	mee	kunnen	brengen	voor		

de	zwangerschap	en	het	ongeboren	kind	en	borstvoeding.	Het	is	in	ieder	geval	noodzakelijk	

dat	de	werkgever	aangeeft	welke	werkomstandigheden	rondom	de	conceptie	of	gedurende		

de	eerste	maanden	van	de	zwangerschap	risico’s	met	zich	meebrengen,	het	gaat	dan	om:

-	 chemische	factoren

-	 biologische	factoren

-	 straling.	

	 Het	is	van	belang	dat	deze	risico’s	in	kaart	zijn	gebracht.	

	 Bij	melding	van	een	zwangerschap	moet	een	werkgever	voorlichting	geven	over	alle	risico-

factoren	in	het	werk.	Als	blijkt	dat	de	risico’s	niet	bekend	zijn	is	de	projectgroep	van	mening	

dat	bij	risicofactoren	die	rondom	de	conceptie	of	gedurende	de	eerste	maanden	van	de	zwan-

gerschap	risico’s	met	zich	meebrengen,	zoals	bij:	chemische	factoren,	biologische	factoren	

	 en	straling	het	voorzorgprincipe	moet	gelden	bij	melding	van	de	zwangerschap.

conclusie
4 Bij	(niet-)ioniserende	straling,	chemische	stoffen	en	biologische	agentia	geldt	bij	

melding	van	zwangerschap	direct	het	voorzorgprincipe:	geen	blootstelling	totdat	

duidelijkheid	is	over	de	nadelige	gevolgen.	

d Mening	projectgroep

voorlichting over borstvoeding
	 Uit	onderzoek	wordt	steeds	duidelijker	dat	het	geven	van	borstvoeding	een	gunstige	invloed	

heeft	op	de	gezondheid	van	het	kind	(van	Rossum	�006).	Het	levert	o.a.	bescherming	tegen	

infecties	van	de	luchtwegen	en	het	maagdarmkanaal,	niet	alleen	gedurende	de	tijd	dat	borst-

voeding	wordt	gegeven	maar	ook	nog	lang	daarna.	Bovendien	is	er	een	beschermende	werking	

van	borstvoeding	tegen	astma.	De	WHO	adviseert	dat	alle	kinderen	minimaal	6	maanden	uit-

sluitend	borstvoeding	zouden	moeten	krijgen.

	



67 achtergronddocument bij de richtlijn  Zwangerschap, postpartumperiode en werk

	 Het	effect	van	informatieverschaffing	op	succesvol	borstvoeding	geven	na	werkhervatting

	 Er	zijn	een	klein	aantal	studies	gedaan,	waarbij	een	interventie	op	het	werk	gericht	op	het	

stimuleren	van	het	geven	van	borstvoeding	werd	geëvalueerd	(Ortiz	et	al	�004,	Valdes	et	al	

�000,	Katcher	&	Lanese	1985).	Er	zijn	geen	RCT’s	gedaan,	maar	wel	een	aantal	gecontroleerde	

studies	(Valdes	et	al,	Katcher	&	Lanese	1985).	Op	basis	van	deze	studies	kan	worden	geconclu-

deerd	dat	er	matig	bewijs	is	dat	het	geven	van	informatie	over	het	geven	van	borstvoeding,	

gecombineerd	met	het	beschikbaar	stellen	van	pompen	en	faciliteiten,	een	positief	effect	heeft	

op	het	aantal	vrouwen	wat	begint	met	het	geven	van	borstvoeding,	het	aantal	vrouwen	wat	

borstvoeding	blijft	geven	na	werkhervatting,	en	daarmee	op	de	gemiddelde	duur	van	het	

geven	van	borstvoeding.

	 Er	was	slechts	een	studie	waarin	informatie	werd	gegeven,	zonder	het	beschikbaar	stellen	van	

pomp	of	faciliteiten	(Valdes	et	al	�000).

	 Welke	informatie	verwachten	vrouwen	van	een	werkgever

	 Het	type	informatie	waar	vrouwen	behoefte	aan	blijken	te	hebben		blijkt	praktische	informatie	

te	zijn	(Madaughlin	&	Strelnick):	hoe	regel	je	het	kolven	op	het	werk	qua	werktijden,	hoe	

bewaar	je	gekolfde	melk	etc.	

	 Hoeveel	tijd	en	welke	voorwaarden	zijn	nodig	om	borstvoeding	te	kunnen	geven?

	 Uit	een	literatuur	search	met	zoektermen	als	borstvoeding,	lactatie,	tijd	en	voorwaarden	zijn	

uit	grote	hoeveelheid	artikelen	uiteindelijk	7	geselecteerd.	Daarnaast	is	gebruik	gemaakt	van		

�	Nederlandse	onderzoeken	over	borstvoeding	en	werk,	één	expert	is	geraadpleegd.	Van	

belang	is	verder	dat	het	ging	om	werkende	vrouwen	in	landen	vergelijkbaar	met	de	situatie		

in	Nederland.	

	 Het	advies	van	de	Wereld	Gezondheid	Organisatie	(WHO)	met	betrekking	tot	het	geven	van	

borstvoeding	luidt	dat	vrouwen	in	de	gelegenheid	moeten	zijn	om	minimaal	6	maanden	borst-

voeding	te	kunnen	geven.	Ook	is	van	belang	dat	de	werkgever	en	de	werknemer	op	de	hoogte	

zijn	van	regel	en	wetgeving	aangaande	het	geven	van	borstvoeding	in	Nederland.	Naar	aan-

leiding	van	de	gevonden	literatuur	volgt	een	kort	overzicht	over	de	voorwaarden	en	tijd	die	

werkende	vrouwen	nodig	hebben	bij	het	geven	van	borstvoeding.

	 In	het	voorafgaande	bleek	al	uit	het	onderzoek	van	o.a.	Valdes	et	al.	(�000)	dat	voorlichting	

over	borstvoeding	in	de	zwangerschap	kan	bijdragen	tot	het	stimuleren	van	het	geven	van	

borstvoeding	bij	werkende	vrouwen.	Uit	het	onderzoek	van	Fein	et	al.(1998)	en	Cohen	et	al.	

(1995)	blijkt	dat	lactatie	voorlichting	als	voorwaarde	ook	kan	bijdragen	in	de	gezondheid	van	

baby’s	en	minder	ziekte	tot	gevolg	heeft	bij	de	werkende	moeder.	Uit	onderzoek	van	het		

voedingscentrum	(�004)	blijkt	dat	kennis	van	regel	en	wetgeving	over	borstvoeding	zinvol	lijkt.	

Naar	aanleiding	hiervan	kan	de	bedrijfsarts	zowel	werkgever	als	werknemer	adviseren	hoe	

om	te	gaan	met	borstvoeding.	Houtenbos	(�00�)	beschrijft	dat	werkgevers	niet	op	de	hoogte	

zijn	van	de	regelgeving	rond	borstvoeding	op	het	werk	en	er	is	geen	bedrijfsbeleid	geformu-

leerd	op	dit	gebied.	Het	lijkt	van	belang	om	een	beleidsmaatregel	hierover	op	te	nemen	in	een	

RI&E.	

	 In	Nederland	is	de	tijd	die	werknemers	in	werktijd	kunnen	besteden	aan	het	geven	van	borst-

voeding	of	aan	kolven	maximaal	een	kwart	van	de	werktijd	tot	negen	maanden	na	de	beval-

ling.	Dezetijd	wordt	niet	vergoed	door	bijvoorbeeld	het	UWV.	Het	ware	goed	om	bij	werkgevers	

zelf	na	te	gaan	of	het	niet	vergoed	krijgen	van	deze	tijd	een	rol	speelt	om	werknemers	niet	te	

stimuleren	om	werk	en	het	geven	van	borstvoeding	te	combineren.	

	 Voorwaarden	voortkomend	uit	diverse	literatuuronderzoeken	(Ortiz	et.al.	�004,	Valdes	et	al.	

�000,	Kelly	et.al.	�005)	die	invloed	hebben	op	het	stimuleren	van	het	geven	van	borstvoeding	

bij	werkende	vrouwen	zijn:

-	 Voorlichting	over	borstvoeding	in	het	algemeen	door	verloskundigen,	lactatiekundigen,	

foldermateriaal

-	 Begeleiding	door	lactatiekundigen

-	 Ondersteuning	vanuit	de	werkgever	stimuleren

-	 Verstrekking	van	benodigde	hulpmiddelen	om	borstvoeding	te	geven	(kolfapparaat,	

	 koelkast,	kolfruimte)



68 achtergronddocument bij de richtlijn  Zwangerschap, postpartumperiode en werk

-	 Mogelijkheden	bieden	voor	parttime	werk

-	 Mogelijkheden	creëren	om	gedeeltelijk	het	werk	te	hervatten

-	 Flexibele	werktijden	aanbieden

-	 Positieve	en	ondersteunende	werkomgeving	zal	bijdragen	aan	commitment	om	te	blijven	

werken	bij	dezelfde	werkgever

conclusie
2 Het	is	aannemelijk	dat	een	programma	over	borstvoeding,	dat	inhoudt:	het	

geven	van	informatie	tijdens	de	zwangerschap	of	net	post	partum,	gecombineerd	

met	het	beschikbaar	stellen	van	pompen	en	faciliteiten,	een	positief	effect	heeft	

op	het	percentage	vrouwen	dat	succesvol	borstvoeding	blijft	geven.	
b Ortiz	�004,	Valdes	�000,	Katcher	&	Lanese	1985.	

3 Er	zijn	aanwijzingen	dat	het	alleen	geven	van	informatie	over	borstvoeding	

tijdens	de	zwangerschap	of	net	post	partum	ook	effectief	is.

b Valdes	�000	

2 Lactatie	voorlichting	kan	bijdragen	in	de	gezondheid	van	baby’s	en	kan	minder	

ziekte	tot	gevolg	hebben	bij	de	werkende	moeder.

b 	Fein	et	al.(1998)	en	Cohen	et	al.	(1995)

3 De	informatiebehoefte	van	vrouwen	is	waarschijnlijk	vooral	gericht	op	praktische	

aspecten	van	het	kolven	en	bewaren	van	moedermelk.	

c Madaughlin	&	Strelnick	1984

3 De	voorwaarden	voor	het	stimuleren	van	het	geven	van	borstvoeding	bij		

werkende	vrouwen	is	vooral	gericht	op	kennis	van	regel	en	wetgeving	en	op		

de	voorlichting	gegeven	door	werkgevers	en	de	mogelijkheden	om	borstvoeding	

te	kunnen	geven	binnen	bedrijven.	Werkgevers	in	Nederland	blijken	vaak	niet	op	

de	hoogte	van	de	regelgeving	rond	borstvoeding	op	het	werk	en	vaak	er	is	geen	

bedrijfsbeleid	geformuleerd	op	dit	gebied.	

c Houtenbos	�00�	,	NIGZ	�004	

	 Overige	overwegingen	

	 Literatuur	over	determinanten	van	het	succesvol	geven	van	borstvoeding,	buiten	werk-

gerelateerde	factoren	om,	is	buiten	beschouwing	gelaten.	Mogelijk	dat	deze	literatuur	nog	

	 aanwijzingen	bevat	over	het	type	informatie	wat	gegeven	zou	moeten	worden,	maar	niet	

noodzakelijkerwijs	door	de	werkgever.
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 effecten van preventieve maatregelen

	 Uit	het	voorgaande	overzicht	over	risicofactoren	in	hoofdstuk	1.1	blijkt	dat	verschillende	

vormen	van	belasting	zowel	een	negatief	effect	kunnen	hebben	op	de	zwangerschapsuitkomst	

en	soms	ook	op	de	fertiliteit.	De	vraag	die	door	sommige	auteurs	wordt	opgeworpen	is	of	

interventie	een	aantoonbare	vermindering	zou	veroorzaken	van	de	negatieve	effecten	van	

	 de	werkfactoren.	In	hoofdstuk	1.1.�	en	1.1.7	is	de	interventiestudie	van	Croteau	al	genoemd.	

	 De	onderzoeksgroep	van	Croteau	toont	aan	dat	wanneer	bepaalde	arbeidsomstandigheden	

(nachtdienst,	onregelmatige	werkuren	of	ploegendienst,	staan,	tillen,	lawaai,	hoge	werkdruk	

gecombineerd	met	geringe	ondersteuning)	tijdens	de	zwangerschap	vóór	de	�4e	week	werden	

geëlimineerd,	het	risico	op	laag	geboortegewicht	niet	verhoogd	was	en	vergelijkbaar	met	niet	

blootgestelde	vrouwen.	De	onderzoekers	concluderen	dat	preventief	verlichten	van	het	werk	

van	zwangere	vrouwen	vóór	een	zwangerschapsduur	van	�4	weken	een	positief	effect	zal	

hebben	op	de	reductie	van	het	aantal	vroeggeboortes	en	op	het	krijgen	van	kinderen	met	een	

laag	geboortegewicht	en	vermoedelijk	een	niet	te	miskennen	reducerend	effect	op	het	aantal	

kinderen	dat	met	deze	problematiek	geboren	wordt.	

	 Brand	(�006)	constateert	dat	beleidsregel	1.4�	uit	het	arbobesluit	(bijlage	A)	tegemoet	komt	

aan	de	wens	tot	een	dergelijke	vroegtijdige	aanpassing	van	de	werkzaamheden.	Of	de	dage-

lijkse	praktijk	daarmee	in	overeenstemming	is,	zal	moeten	blijken	uit	nader	onderzoek,	aldus	

Brand.

	 Wergeland	(1998)	heeft	prospectief	cohort	onderzoek	gedaan	naar	de	invloed	van	de	volgende	

interventie:	Door	4	verloskundigen	werkzaam	in	7	‘maternity	centers’	in	Oslo	in	de	periode	

1993-1994	werd	vroeg	in	de	zwangerschap	tijdens	het	eerste	prenatale	bezoek	bij	een	aselecte	

groep	van	160	zwangeren	die	betaald	werk	verrichten	een	semi-gestuctureerd	interview	afge-

nomen	over	hun	werk	en	werkomstandigheden.	De	voorspelling	die	hieruit	volgde	wat	betreft	

werk-aanpassingen	werd	vergeleken	met	wat	de	vrouw	later	zelf	rapporteerde	aan	gereali-

seerde	werk-aanpassingen	bij	36	weken	zwangerschap	door	middel	van	een	vragenlijst.	Deze	

voorspelling	werd	uitgedrukt	in	een	risico-score	voor	vroeggeboorte	gebaseerd	op	gegevens	

uit	de	zelfrapportage	van	de	vrouw.	De	positieve	voorspellende	waarde	was	86%,	de	nega-

tieve	waarde	50%	(vergeleken	met	de	rapportage	door	de	vrouw	zelf)	en	respectievelijk	56	

	 en	79%	met	de	risicoscore	voor	vroeggeboorte	als	referentie.	De	auteurs	concluderen	dat	het	

nagaan	van	de	werkomstandigheden	al	vroeg	in	de	zwangerschap	de	benodigde	aanpassingen	

in	het	werk	kan	voorspellen.

expertmeeting
	 In	november	�006	heeft	een	expertmeeting	plaatsgevonden	over	zwangerschap	en	verzuim

	 Eén	van	de	stellingen	was:

	 ‘Een	preventiegesprek	bij	ca.	4	maanden	zwangerschap	tussen	werkgever/bedrijfsarts	en	

werknemer	is	bepalend	voor	een	langdurig	ziekteverzuim.’

	 Hierna	volgt	een	korte	weergave	van	de	discussie	die	volgde:

	 ‘Men	vond	vier	maanden	eigenlijk	al	te	laat,	maar	een	probleem	in	de	wetgeving	is	dat	je	pas	

‘zwanger	werknemer’	bent	als	je	het	je	werkgever	hebt	verteld.	Vaak	gebeurt	dat	na	de	3e	

maand,	terwijl	in	de	eerste	3	maanden	veel	schade	aan	het	kind	kan	ontstaan.	“Je	moet	dan	

maar	hopen	dat	de	werkgever	een	goede	RI&E	heeft	gemaakt	en,	zoals	wettelijk	verplicht,	en	

bij	aanvang	van	het	dienstverband	op	eventuele	risico’s	heeft	gewezen.”

	 Het	werd	als	positief	gezien	om	standaard	vroeg	in	de	zwangerschap	een	gesprek	te	voeren	

tussen	werknemer	een	leidinggevende.	Het	moment	dat	de	werknemer	de	zwangerschaps-

verklaring	aan	de	werkgever	overhandigt	zou	bijvoorbeeld	een	goed	moment	zijn	om	zo’n	

gesprek	te	regelen.	Maar	aangezien	de	leidinggevende	vaak	voor	die	tijd	al	op	informele	wijze	

op	de	hoogte	van	de	zwangerschap	is,	is	het	moment	van	melden	wellicht	een	beter	moment.	

Een	gesprek	biedt	aan	de	ene	kant	de	mogelijkheid	om	voorlichting	te	geven,	maar	zorgt	er	

bovendien	voor	dat	de	werknemer	later	makkelijker	mogelijke	problemen	kan	melden.	

	 Hierdoor	wordt	de	deur	open	gezet,	om	later	in	de	zwangerschap	tijdig	werkaanpassingen	te	

doen.	Het	zou	dan	ook	niet	het	gesprek	zelf	moeten	zijn,	maar	meer	de	werkaanpassingen	die	

daar	uit	voortvloeien	die	een	positieve	invloed	op	het	voorkomen	van	ziekteverzuim	hebben.’
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conclusie
2 Inschatten	van	werkomstandigheden	(vroeg	in	de	zwangerschap,	werkanamnese)	

kan	benodigde	werkaanpassing	tijdens	zwangerschap	al	vroeg	voorspellen.	

Het	vervolgens	treffen	van	preventieve	maatregelen	tijdens	de	zwangerschap	

kan	vroeggeboorten	en	laag	geboorte	gewicht	voorkomen.
b Wergeland	1998

b Croteau	�006
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 het preventieve consult door de bedrijfsarts

inleiding
	 Met	een	zwangerschap	begint	voor	veel	vrouwen	een	nieuwe	levensfase.	Tijdens	de	normale	

zwangerschap	treden	een	groot	aantal	fysiologische	en	anatomische	veranderingen	op.	

	 Enerzijds	leidt	dat	tot	een	veranderde	belastbaarheid,	anderzijds	tot	allerlei	klachten	waar	

deze	zwangeren	normaal	geen	last	van	hebben	en	die	buiten	de	zwangerschap	een	teken	van	

ziekte	zouden	zijn.	Daarnaast	kunnen	in	de	periode	rondom	zwangerschap	en	postpartum	

bepaalde	factoren	in	het	werk	leiden	tot	klachten	en	aandoeningen	van	de	zwangerschap	en/

of	de	vrucht	of	van	invloed	zijn	op	de	borstvoeding.	Veel	vrouwen	staan	na	de	bevalling	voor	

de	taak	hun	activiteiten	als	moeder	te	combineren	met	een	betaalde	baan.	Voor	de	ene	vrouw	

geeft	het	oppakken	van	werk	kan	voldoening	nadat	het	10-1�	weken	durende	bevallingsverlof	

is	afgelopen,	voor	anderen	kan	dit	te	vroeg	zijn.	Het	leren	combineren	van	werk	en	gezin		

terwijl	er	bij	veel	vrouwen	nog	geen	sprake	is	van	volledig	herstel	(zowel	lichamelijk	als		

geestelijk)	is	niet	gemakkelijk.

	 In	deze	richtlijn	neemt	het	preventieve	consult	bij	een	zwangere	werknemer,	juist	in	de	begin-

fase	van	een	zwangerschap	een	belangrijke	plaats	in.	

inhoud preventief consult
	 In	dit	consult	komen	allerlei	zaken	aan	bod:

-	 Inschatting	van	de	individuele	belastbaarheid	van	de	zwangere	

-	 Inschatting	van	en	voorlichting	over	de	risicofactoren	in	het	werk	en	het	opstellen	van	

	 risicoprofiel	na	de	zwangerschapsmelding

-	 Voorlichting	over	een	aantal	maatregelen	waar	zwangeren	recht	op	hebben:	rusttijden,	

rustruimte.

-	 Voorlichting	geven	over	en/of	stimuleren	van	borstvoeding	tijdens	het	werk,	en	hiertoe	

verwijzen	naar	de	werkgever

-	 Nagaan	of	voorlichting	is	gegeven	over	zwangerschapsverlofregeling,	ouderschapsverlof-

regeling	en	over	kinderopvang:	Heeft	de	zwangere	werknemer	samen	met	eventuele	partner,	

al	nagedacht	over	hoe	zij	vorm	gaat	geven	aan	de	combinatie	werk	en	kind.

redenen om het preventieve consult te adviseren
-	 Uit	de	literatuur	blijkt	dat	aandacht	en	maatregelen	in	de	vorm	van	een	preventief	consult	

over	een	aantal	van	bovenstaande	onderwerpen	vroeg	in	de	zwangerschap	schadelijke	

gevolgen	voor	de	zwangerschap	en	de	baby	kan	voorkomen	(Brand	�006,	Croteau	�006,	

Wergeland	1998).	
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-	 Extra	aandacht	voor	de	zwangere	werknemer	in	de	vorm	van	een	preventief	consult	waarin	

gestructureerd	aandacht	is	voor	bovenstaande	zaken,	zal	zowel	de	zwangere	als	haar	

	 werkgever	beter	voorbereiden	op	de	zwangerschapsperiode	en	op	de	tijd	vlak	na	het		

bevallingsverlof.	De	verwachting	is	dat,	als	men	al	vroeg	in	de	zwangerschap	stilstaat	bij	

het	realiseren	van	aanpassingen	in	het	werk	de	zwangere	langer	aan	het	werk	blijft.	Het	

gunstige	gevolg	is	dat	de	band	tussen	werknemer	en	het	werk	langer	gehandhaafd	blijft,	

en	dat	dit	mogelijk	verzuim	voorkomt.	Hetzelfde	geldt	voor	de	tijd	na	de	bevalling:	als	de	

werknemer	al	vroeg	gestimuleerd	wordt	om	stil	te	staan	bij	allerlei	keuzes	die	gemaakt	

moeten	worden,	heeft	ze	ook	de	tijd	om	maatregelen	te	nemen	en	komt	ze	niet	voor	onver-

wachte	zaken	te	staan	die	vaak	veel	stress	en	mogelijk	verzuim	tot	gevolg	hebben.	

-	 De	verwachting	is	dat	een	preventief	consult	voor	de	werkgevers	en	verzekeraars	kosten-

besparend	zal	kunnen	werken,	omdat	zowel	afwijkingen	(bij	de	zwangere	en	het	(ongebo-

ren)	kind)	als	verzuim	tijdens	de	zwangerschap	en	na	de	bevalling	worden	voorkomen.

-	 Een	aantal	zaken	rondom	arbobeleid	ten	aanzien	van	zwangeren,	die	volgens	de	huidige	

wetgeving	moeten	gebeuren,	blijken	in	de	praktijk	niet	tot	nauwelijks	plaats	te	vinden:	het	

huidige	systeem	werkt	niet	adequaat	(onderzoek	van	Bos	1999,	Houtenbos	�00�,	NIGZ	�004).

-	 Een	preventief	consult	maakt	een	anticiperende	en	structurele	beleidsadvisering	door	de	

bedrijfsarts	mogelijk,	bijvoorbeeldhet	advies	bij	grotere	bedrijven	om	het	gehele	jaar	door	

arbeidsplaatsen	open	te	houden	voor	zwangere	werknemers.

-	 Tijdens	een	expertmeeting	over	zwangerschap	en	werk	in	�006	(voor	SZW)	bleken	alle	

experts	(verloskundigen,	gynaecologen	en	andere	hulpverleners,	vertegenwoordigers	van	

werknemers	en	werkgeversorganisaties,	wetenschappers)	veel	waarde	te	hechten	aan	een	

dergelijk	preventief	consult.

-	 Nederlandse	zwangeren	hebben	in	vergelijking	met	hun	Europese	collega’s	(ANP,	Mercer	

�006)	duidelijk	korter	verlof	(zie	�.�.3).	Gevolg	is	dat	er	behoorlijk	veel	eisen	aan	hen	

gesteld	worden	in	een	periode	waarin	ze	talloze	veranderingen	moeten	hanteren.	

-	 De	WHO	(�000)	adviseert	om	minimaal	6	maanden	uitsluitend	borstvoeding	te	geven,	niet	

alleen	in	de	derde	wereld	maar	ook	in	de	Westerse	landen.	Bij	een	bevallingsverlof	van	10	

weken	betekent	dit	dat	borstvoeding	gedurende	enige	maanden	gecombineerd	moet	

worden	met	werk.	(Praktische)	voorlichting	hierover	stimuleert	het	geven	van	borstvoeding.

-	 In	een	uitgave	van	de	Raad	van	Volksgezondheid	en	Zorg	(�007)	over	uitgesteld	ouderschap	

blijkt	dat	met	name	veel	hoog	opgeleide	vrouwen	voorstander	zijn	van	op	het	gelijk	verdelen	

van	de	zorgtaken.	Het	anderhalf	verdienersmodel	is	echter	de	praktijk.	De	vraag	is	in	hoe-

verre	dit	berusting	is	of	een	bewuste	keuze.	Het	is	in	ieder	geval	belangrijk	dat	zwangeren	

dit	op	tijd	met	hun	partner	bespreken,	dat	kan	conflicten	voorkomen.	De	bedrijfsarts	kan	

dit	in	een	preventief	consult	aan	de	orde	stellen.

-	 Door	het	schrappen	van	de	verplichting	voor	de	werkgever	om	gelegenheid	te	geven	tot	het	

arbeidsgezondheidkundig	spreekuur	is	het	preventieve	consult	niet	meer	gewaarborgd,	

terwijl	er	zeker	reden	tot	twijfel	is	of	de	arbeidsomstandighden	wel	in	orde	zijn.	

waarom is de bedrijfsarts bij uitstek de geschikte deskundige voor het 
preventief consult?

	 Bedrijfsartsen	zijn	veelal	gewend	preventieve	taken	uit	te	voeren	en	voorlichting	te	geven.	

Daarnaast	kunnen	zij	zowel	een	inschatting	maken	van	werkomstandigheden	(belasting)	als	

	 de	individuele	belastbaarheid	van	werknemers,	ook	als	er	medische	complicaties	zijn.		

Op	basis	hiervan	kunnen	zij	adviseren	over	werkaanpassingen	en	maatregelen.	De	bedrijfsarts	

is	bevoegd	en	gewend	te	communiceren	(zowel	adviseren	als	overleggen)	met	werkgevers,	

leidinggevende	in	alle	lagen	van	organisaties,	met	verloskundigen,	gynaecologen,	huisartsen	

en	andere	hulpverleners.	

	 Niet	alle	bedrijfsartsen	zullen	affiniteit	hebben	met	zwangerschap,	postpartumperiode	en	

	 de	problematiek	rondom	het	combineren	van	werk	en	kinderen.	Een	oplossing	kan	dan	zijn	

om	de	preventieve	consulten	te	laten	verrichten	door	een	aantal	gespecialiseerde	bedrijfsartsen	

binnen	de	arbodienst	of	ander	samenwerkingsverband.
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	 Het	is	belangrijk	dat	ook	de	leidinggevende/	werkgever	betrokken	wordt	bij	een	aantal	zaken	

die	uit	een	preventief	consult	naar	voren	komen	(zoals	werkaanpassing,	voorlichting).	

	 Een	bijkomend	gunstig	effect	kan	de	positieve	beeldvorming	ten	aanzien	van	bedrijfsartsen	

zijn:	wanneer	een	bedrijfsarts	al	aan	het	begin	van	de	zwangerschap	een	adviserende	en	

begeleidende	houding	ten	aanzien	van	de	zwangere	werknemer	aanneemt,	kan	het	beeld	dat	

veel	vrouwen	van	bedrijfsartsen	hebben	verbeteren:	de	nadruk	ligt	op	preventie	en	voorlich-

ting,	waarbij	de	bedrijfsarts	duidelijk	aangeeft	dat	men	bij	problemen	steun	en	uitleg	kan	

vinden.	Daarbij	wordt	de	eigen	verantwoordelijkheid	en	activering	van	de	medwerker	niet	uit	

het	oog	verloren.

tot slot
	 Een	richtlijn	waarin	de	bedrijfsarts	behalve	het	advies	bij	het	opstellen	van	een	goed	arbo-

beleid	voor	zwangeren	en	werknemers	postpartum,	ook	moet	nagaan	of	alles	goed	geregeld	

is,	is	niet	vrijblijvend.	Gezien	de	constatering	dat	er,	ondanks	wettelijke	verplichtingen,	in	de	

praktijk	weinig	aandacht	is	voor	arbobeleid	ten	aanzien	van	zwangeren,	is	dit	geen	eenvoudige	

taak.	Het	preventieve	consult	is	niet	alleen	onderdeel	van	een	goed	arbobeleid,	maar	geeft		

de	bedrijfsarts	ook	een	instrument	in	handen	om	na	te	gaan	of	dit	beleid	wordt	gerealiseerd.	

Er	zijn	gunstige	uitzonderingen:	bedrijven	die	alles	zelf	goed	geregeld	hebben,	van	het	maken	

van	een	inschatting	van	risico’s	op	de	werkplek	tot	het	stimuleren	van	en	voorlichting	geven	

over	borstvoeding.	Echter	totdat	dit	beleid	werkelijkheid	is	blijft	de	bedrijfsarts	de	aangewe-

zen	persoon	voor	het	preventieve	consult.	

conclusie
2 Een	preventief	consult	in	het	begin	van	de	zwangerschap	waarin	gestructureerd	

aandacht	is	voor	voorlichting,	inschatting	van	de	individuele	belastbaarheid	en	

van	de	belastbaarheid	in	het	werk,	kan	het	risico	op	schadelijke	gevolgen	voor	

de	zwangerschap	en	het	kind	verminderen.
b2 Wergeland	1998

b Croteau	�006

4 Een	preventief	consult	zal	de	zwangere	beter	voorbereiden	op	de	veranderingen	

die	gaan	plaats	vinden	en	de	keuzes	die	zij	daarbij	moet	maken,	zodat	dit	

verzuim	tijdens	de	zwangerschap	en	na	de	bevalling	voorkomt.	

d Mening	van	de	projectgroep

4 Een	preventief	consult	maakt	een	anticiperende	en	structurele	beleidsadvisering

door	de	bedrijfsarts	mogelijk.

d Mening	van	de	projectgroep

4 De	bedrijfsarts	beschikt	over	de	benodigde	kennis	en	vaardigheden	voor	het	

preventieve	consult,	eventueel	na	bijscholing.	Als	speler	binnen	zowel	een	

bedrijf	als	binnen	de	gezondheidszorg	is	de	bedrijfsarts	bij	uitstek	de	geschikte	

deskundige	voor	dit	consult.	
d Mening	van	de	projectgroep

4 De	verloskundige	hulpverlener	(verloskundige,	gynaecoloog,	huisarts)	ziet	

weliswaar	een	(groot)	deel	van	de	zwangere	werknemers	in	een	vroeg	stadium	

van	de	zwangerschap,	zij	zijn	echter	niet	de	aangewezen	deskundige	voor	de	

uitvoering	van	het	preventieve	consult:

-	 De	verloskundige	hulpverlener	is	niet	deskundig	op	het	terrein	van	arbeids-

omstandigheden	en	heeft	geen	juist	inzicht	in	de	arbeidsomstandigheden	van	

de	individuele	werknemer.

-	 De	vertegenwoordigers	van	deze	beroepsgroepen	geven	met	klem	aan	in	de	

huidige	begeleiding	geen	mogelijkheid	te	zien	en/of	geen	behoefte	te	hebben	

aan	de	zaken	die	bij	het	preventieve	consult	aan	de	orde	komen	toe	te	voegen	

aan	bijvoorbeeld	de	intake.

d Mening	van	de	projectgroep
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 interventie en secundaire    
 preventie

 Bij elke melding van zwangerschap wordt de werknemer uitgenodigd voor een	preventief	consult. 

De bedrijfsarts stelt een risicoprofiel op en geeft voorlichting en advies aan de werknemer en 

zonodig ook aan de werkgever en/of leidinggevende. 

2.1  wat is de individuele werkbelasting?

	 Tijdens	het	preventieve	consult	maakt	de	bedrijfsarts	een	inschatting	van	de	individuele	

	 belasting	in	het	werk	op	basis	van	de	gegevens	uit	het	arbobeleid	voor	werknemers	tijdens	

	 de	zwangerschap	en	postpartumperiode.	Belangrijk	is	dat	de	bedrijfsarts	kan	beschikken	over	

een	recente	RI&E,	met	aandacht	voor	de	zwangerschap	en	postpartumperiode.	Als	dat	niet	het	

geval	is	dan	moet	de	bedrijfsarts	de	risicofactoren	in	de	functie	van	deze	zwangere	nagaan	

met	behulp	van	een	checklist,	zie	bijlage	1	in	de	Richtlijn	zelf.

2.2  wat is de individuele belastbaarheid? 

	 Tijdens	het	preventieve	consult	maakt	de	bedrijfsarts	een	inschatting	van	de	individuele	

belastbaarheid	tijdens	de	zwangerschap,	maar	ook	voor	de	postpartumperiode.	Dit	doet	hij	

	 op	basis	van	de	zowel	de	huidige	gezondheidstoestand	van	de	zwangere	als	de	obstetrische	

anamnese.	

	 Tijdens	de	normale	zwangerschap	treden	een	groot	aantal	fysiologische	en	anatomische		

veranderingen	op.	Enerzijds	leidt	dat	tot	een	veranderde	belastbaarheid,	anderzijds	tot	allerlei	

klachten	waar	deze	zwangeren	normaal	geen	last	van	hebben.	De	vormen	van	belastbaarheid	

waarin	de	belangrijkste	veranderingen	kunnen	optreden	zijn:	energetische	(cardiovasculair	

	 en	pulmonaal),	biomechanische	en	psychische	belastbaarheid.	Afhankelijk	van	de	duur	van	

	 de	zwangerschap	kan	de	belastbaarheid	in	het	werk	veranderen.	Na	de	bevalling	duurt	het	

nog	enige	tijd	voor	deze	belastbaarheid	weer	genormaliseerd	is.	Het	geven	van	borstvoeding	

verandert	eveneens	de	belastbaarheid.	

	 Tijdens	de	zwangerschap	en	in	de	postpartumperiode	kunnen	complicaties	optreden	die	invloed	

hebben	op	de	belastbaarheid	van	de	vrouw,	ook	in	het	werk.	

 fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap en 
gevolgen voor de belastbaarheid 

	 Een	zwangerschap	veroorzaakt	grote	veranderingen	bij	een	vrouw,	zowel	lichamelijk	als	

	 psychisch.	Een	groot	deel	van	deze	veranderingen	zijn	onderdeel	van	het	scheppen	van	een	

gunstig	milieu	voor	de	zich	ontwikkelende	foetus.	Gedeelten	van	de	volgende	tekst	zijn	over-

genomen	uit	Obstetrie	en	gynaecologie,	de	voortplanting	van	de	mens.	Red	Heineman	MJ,	

	 5e	druk,	Elsevier	gezondheidszorg,	Maarssen	�004.	

endocrien
	 De	cyclus	van	progesteron	en	oestrogenen	wordt	vervangen	door	een	scala	aan	hormonen:	

humaan	chorion	gonadotropine,	(HCG),	humaan	placentair	lactogeen	(HPL),	prolactine,	oestro-

genen,	progesteron	en	cortisol.	Alleen	HCG	heeft	de	hoogste	concentratie	in	de	eerste	helft	van	

de	zwangerschap.	Van	de	andere	hormonen	stijgt	de	spiegel	geleidelijk	gedurende	de	hele	

zwangerschap.	

2



76 achtergronddocument bij de richtlijn  Zwangerschap, postpartumperiode en werk

voortplantingsorganen 
	 De	uterus	neemt	toe	in	grootte,	van	60	gram	tot	1�00	gram,	de	inhoud	van	het	cavum	uteri	

neemt	toe	van	enkele	mm3	tot	bijna	5	liter.	De	doorbloeding	van	de	uterus	stijgt	van	50	ml/

min	bij	10	weken	naar	500	ml/min	rond	de	uitgerekende	datum.

hart en circulatie
	 Tussen	de	5e	en	de	6e	week	van	de	zwangerschap	ontwikkelt	zich	in	een	paar	dagen	een	hyper-

dynamische	circulatie,	het	hartminuutvolume	(HMV)	stijgt	en	de	systematische	vaatweerstand	

daalt,	als	gevolg	van	een	primaire	systemische	vaatrelaxatie.	In	de	1�e	week	is	het	HMV	met	

bijna	40%	(+	1500ml/min)	gestegen.	Tot	de	8e	week	stijgt	het	HMV	vooral	door	toename	van	

het	slagvolume,	daarna	neemt	ook	de	hartfrequentie	geleidelijk	toe.	De	bloeddruk	begint	al	

snel	te	dalen,	bereikt	de	maximale	daling	(-	10	mm	Hg)	in	het	�e	trimester.	De	centraal	veneuze	

druk	en	de	veneuze	druk	in	de	bovenste	extremiteiten	blijven	onveranderd,	maar	stijgt	in	de	

onderste	extremiteiten	van	10	naar	�5	mm	H�O.	De	cardiale	veranderingen	lijken	op	die	van	

een	duursporter:	de	atria	en	het	linkerventrikel	zijn	licht	verwijd,	en	er	ontwikkelt	zich	een	

lichte	myocardhypertrofie.	

longen en ademhaling 
	 De	borstkas	wordt	ondieper	maar	breder:	al	vanaf	de	eerste	helft	van	de	zwangerschap		

ontwikkelt	zich	een	diafragmahoogstand	(uiteindelijk	+	4	cm).	De	borstomtrek	neemt	met	15	

cm	toe,	de	ribbenbooghoek	bij	het	xiphoïd	wordt	groter.	Het	teugvolume	neemt	met	40%	toe,	

evenals	het	ademminuutvolume,	van	7,5	naar	10,5	liter.	De	moederlijke	zuurstofconsumptie	

stijgt	met	16%,	de	helft	daarvan	is	nodig	vanwege	het	hogere	basaalmetabolisme,	de	andere	

helft	is	voor	de	foetus.	

nieren en urinewegen
	 De	nierdoorbloeding	neemt	fors	toe	(65%	bij	36	weken).	De	Glomerulaire	Filtratie	(GFR)	neemt	

evenredig	toe.	De	urinewegen	verwijden	zich	door	een	combinatie	van	relaxatie	van	glad	

spierweefsel	en	mechanische	druk	van	de	zwangere	uterus,	rechts	meer	dan	links.	Door	deze	

verandering	stijgt	de	kans	op	urineweginfecties.	

volumehuishouding
	 Het	renine-angiotensine-aldosteronsysteem	wordt	geactiveerd,	dit	leidt	tot	natriumretentie	

	 en	een	expansie	van	het	gehele	extracellulaire	compartiment	(ECFV),	bestaande	uit	interstitium	

en	vaatbed.	Het	ECFV	neemt	in	de	zwangerschap	met	3	liter	toe.	Hierbij	speelt	naast	natrium-

retentie	ook	fysiologische	verdunning	een	rol.	

bloed
	 Naast	de	absolute	toename	van	hoeveelheid	erythrocyten	en	plasma	verandert	ook	de	bloed-

samenstelling	en	de	stolling.	Het	erythrocytenvolume	neemt	toe,	maar	toch	daalt	het	HB,	

omdat	het	plasmavolume	relatief	nog	meer	stijgt	(fysiologische	bloedverdunning).	De	celge-

medieerde	afweer	neemt	af	door	hormonale	invloeden,	waardoor	de	zwangere	bevattelijker	

wordt	voor	virale	infecties.	

	 De	zwangerschap	en	vooral	het	kraambed	zijn	te	beschouwen	als	condities	van	fysiologische	

thrombofilie.	Dit	is	in	zekere	mate	gunstig	om	excessief	bloedverlies	tijdens	de	baring	te	voor-

komen,	maar	verhoogt	het	risico	op	thromboembolische	complicaties.	

spijsvertering en stofwisseling
	 Vanaf	het	begin	van	de	zwangerschap	is	de	eetlust	vergroot	en	zullen	vrouwen	die	geen	last	

hebben	van	misselijkheid	�00Kcal	per	dag	meer	eten.	Misselijkheid	vroeg	in	de	zwangerschap	

(hyperemesis)	treedt	bij	35%	tot	84%	van	de	vrouwen	op,	maar	is	in	slechts	1%	zo	ernstig	dat	

uitdroging	ontstaat.	Misselijkheid	kan	gepaard	gaan	met	ptyalisme	(sterke	speekselvloed).	

	 De	verplaatsing	van	de	cardiooesophageale	sfincter	naar	de	thorax,	gecombineerd	met	een	

vertraagde	maagontlediging,	verhogen	de	kans	op	reflux	en	zuurbranden.	De	hypotonie	van	

	 de	darmen	en	de	mechanische	effecten	van	de	zwangere	uterus	predisponeren	voor	obstipatie.	
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	 De	combinatie	van	obstipatie,	veneuze	relaxatie	en	veneuze	afvloedbelemmering	vanuit		

de	onderste	extremiteiten	bevorderen	het	ontstaan	van	aambeien.	

	 Het	moederlijk	gewicht	neemt	met	ca	1�	kg	toe,	waarvan	5	kg	in	de	zwangere	uterus	en	7kg	in	

de	moederlijke	weefsels	terechtkomen.	

	 De	regie	voor	de	veranderingen	in	de	stofwisseling	wordt	door	middel	van	groeifactoren	en	

hormonen	gevoerd	vanuit	de	placenta.	Deze	stoffen	stimuleren	selectief	de	groei	(mammae	

	 en	myometrium)	en	moduleren	de	stofwisseling,	m.n.	inductie	van	insulineresistentie.	Insuline-

resistentie	is	gunstig,	het	beperkt	de	moederlijke	glucoseconsumptie	zodat	er	meer	glucose	

beschikbaar	is	voor	de	foetus,	de	moederlijke	energievoorraden	gemobiliseerd	worden	ten	

behoeve	van	de	foetus,	en	de	groei	van	mammae	en	myometrium	gestimuleerd	worden.		

In	de	eerste	16	weken	van	de	zwangerschap	is	de	stofwisseling	anabool,	na	de	16e	week	wordt	

de	stofwisseling	in	toenemende	mate	katabool.

borsten, huid, bewegingsapparaat
	 Tijdens	de	zwangerschap	nemen	de	borsten	belangrijk	in	volume	toe	door	ontwikkeling	van	

het	klierweefsel,	gemiddeld	�00	ml	per	borst.	

	 De	huid	staat	onder	invloed	van	hyperperfusie.	Spider	naevi	kunnen	ontstaan	door	de	oestro-

gene	invloed.	De	toegenomen	afgifte	van	MSH	(melanocyten	stimulerend	hormoon)	zorgt	voor	

toegenomen	huidpigmentatie.	

	 Het	functioneren	van	het	bewegingsapparaat	wordt	sterk	beïnvloed	door	de	excentrische	

gewichtstoename,	waardoor	het	zwaartepunt	naar	voren	komt	te	liggen.	Bij	staan	en	lopen	

	 zal	de	vrouw	haar	evenwicht	trachten	te	handhaven	door	zowel	haar	lendenlordose	als	haar	

thoraxkyfose	te	versterken.	Deze	noodzakelijke	aanpassingen	in	de	houding	worden	bemoei-

lijkt	door	de	zwangerschapsafhankelijke	verslapping	van	de	interosseale	ligamenten	en	

gewrichtskapsels	(effect	van	het	hormoon	relaxine	en	van	vochtophoping).	Deze	afgenomen	

steun	van	de	gewrichten	lijkt	verantwoordelijk	voor	een	verminderde	bekkenstabiliteit.		

Na	de	zwangerschap	vonden	Koemeester	et	al	(199�)	vroeg	in	de	zwangerschap	een	significant	

verschil	in	optreden	van	rugklachten	tussen	fysiek	belaste	en	fysiek	niet	belaste	zwangere	

werknemers.

conclusie
4 De	enorme	fysiologische	veranderingen	tijdens	de	zwangerschap	scheppen	een	

gunstig	milieu	voor	de	zich	ontwikkelende	foetus.	Dit	veroorzaakt	in	de	loop	van	

de	zwangerschap	een	daling	van	biomechanische	en	energetische	belastbaarheid.	

Deze	veranderingen	gaan	vaak	gepaard	allerlei	klachten:	moeheid,	misselijkheid	

en	braken,	zuurbranden,	obstipatie,	verminderde	stabiliteit	in	het	bekken,	

rugklachten,	spierkrampen	in	kuiten	en	slecht	slapen.	Ook	deze	klachten	kunnen	

invloed	hebben	op	de	belastbaarheid	in	het	werk.

d Mening	van	de	projectgroep

literatuur
	 Obstetrie	en	gynaecologie,	de	voortplanting	van	de	mens.	Red	Heineman	MJ,	5e	druk,	Elsevier	

gezondheidszorg,	Maarssen	�004,	Hoofdstuk	10.

	 Koemeester	AP,	Broersen	JPJ,	Dijk	FJH	van.	Zwangerschap,	postpartumperiode	en	lichamelijke	

arbeidsbelasting,	199�	Coronel	Rapport	9�-04.



78 achtergronddocument bij de richtlijn  Zwangerschap, postpartumperiode en werk

 fysiologisch herstel na de bevalling
	

	 De	traditionele	medische	opvatting	is	dat	het	lichaam	van	de	vrouw	6	weken	nodig	heeft	om	te	

herstellen	van	zwangerschap	en	bevalling	(ontzwangeren).	De	reproductieve	organen	zouden	

dan	weer	in	een	staat	zijn	als	vóór	de	zwangerschap.	

	 Uit	verschillende	onderzoeken	blijkt	dat	allerlei	lichamelijke	klachten	na	5	tot	8	weken	echter	

nog	aanwezig	kunnen	zijn.	Veel	voorkomende	algemene	symptomen	die	beschreven	worden	

in	de	diverse	onderzoeken	zijn:	vermoeidheid,	hoofdpijn,	darmklachten	(waaronder	obstipatie)	

en	lage	rugpijn.	Veel	voorkomende	problemen,	direct	gerelateerd	aan	de	bevalling	of	de	borst-

voeding	zijn:	pijn	van	het	perineum,	dyspareunie,	pijn	na	keizersnede,	pijn	van	de	borsten	

(stuwing)/tepels	en	mastititis.	Frequent	zijn	ook	urine	incontinentie	en	hemorroïden.	

	 Ook	worden	er	verschijnselen	beschreven	die	het	gevolg	zijn	van	hormonale	veranderingen:	

opvliegers,	acné	en	toegenomen	transpiratie	minder	vaak	voorkomend	maar	bekend	in	de	

zwangerschap	en	post	partum	zijn	een	doof	gevoel	in	de	hand/tintelingen	(Carpale	Tunnel	

Syndroom	klachten)	(Thompson	�005,	Schytt	�00�,	Mc	Govern	�006,	Brown	1998,	Gjerdingen	

1993,	Mc	Arthur	1991,	Glazener	1995).

	 Het	voorkomen	van	klachten	die	direct	gerelateerd	zijn	aan	de	bevalling	of	de	borstvoeding	

	 en	de	hormonaal	te	duiden	klachten	verminderden	tussen	de	5	en	de	16	weken,	het	gaat	dan	

om	pijn	aan	het	perineum,	pijn	aan	bosten	en	tepels	(Schytt	�005,	Thomson	�00�,	Gjerdingen	

1993).	Ook	de	algemene	symptomen	vertonen	een	dalende	trend	tussen	de	8	en	de	16	weken	

maar	verbeteren	daarna	nauwelijks	en	kunnen	na	een	half	jaar	tot	een	jaar	post	partum	in	

aanzienlijke	mate	voorkomen.	Dit	geldt	voor	vermoeidheid	(>	50%),	lage	rugklachten	(30-40%),	

slaapstoornissen	(15	tot	�5%)	darmproblemen,	urine	incontinentie	en	hemorroïden	(Brown	

1998,	Thompson	�00�,	Schytt	�005,	Gjerdingen	1993).	In	sommige	onderzoeken	wordt		

beschreven	dat	klachten	van	vermoeidheid	en	slaapstoornissen	veroorzaakt	door	de	baby		

zelfs	weer	toenemen	en	wordt	genoemd	als	laat	symptoom	“meer	last	van	en	meer	dagen		

ziek	door”	bovenste	luchtweginfecties	(hoest,	verkoudheid)	(Schytt	�005).

conclusie
1 Zes	weken	na	de	bevalling	hebben	veel	vrouwen	nog	allerlei	lichamelijke	

gezondheidsklachten.	Dit	geldt	zowel	voor	algemene	klachten	(vermoeidheid,	

hoofdpijn,	darmklachten	en	lage	rugpijn)	als	klachten	die	direct	gerelateerd	zijn	

aan	de	bevalling	en	borstvoeding	(pijn	in	het	perineum,	urine-incontinentie,	

dyspareunie,	pijn	van	borsten	en	pijn	na	keizersnede).	

a2 Thompson	�005

a2 Schytt	�00�

a2 Mc	Arthur	1995

a2 Glazener	1995

b Brown	1998

c Mc	Govern	�006

c Gjerdingen	1993

1 Tot	vier	maanden	na	de	bevalling	is	er	een	duidelijke	afname	van	de	klachten	die	

gerelateerd	zijn	aan	bevalling	of	borstvoeding.	Ook	de	algemene	symptomen	

vertonen	een	dalende	trend	tussen	de	8	en	de	16	weken	maar	verbeteren	daarna	

nauwelijks	en	kunnen	na	6	maanden	tot	een	jaar	post	partum	in	aanzienlijke	

mate	voorkomen.	Dit	geldt	voor	vermoeidheid	(>	50%),	lage	rugklachten	

(30-40%),	slaapstoornissen	(15	tot	�5%)	darmproblemen,	urine	incontinentie	

en	hemorroïden.

a2 Thompson	�00�,	Schytt	�005

b Brown	98

c Gjerdingen	93	
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4 Veel	vrouwen	zijn	10	weken	na	de	bevalling	nog	niet	geheel	hersteld	en	hebben	

nog	regelmatig	klachten	van	vermoeidheid,	rugklachten	en	slaapstoornissen.	

Het	is	het	belangrijk	hiermee	rekening	te	houden	in	hun	werk.	Dit	kan	door	hoge	

fysieke	belasting,	hoge	werkdruk	en	onregelmatige	werktijden	de	eerste	tijd	na	

het	verlof	te	beperken	en	in	een	paar	maanden	op	te	bouwen	tot	6	maanden	na	

de	bevalling.

d Mening	projectgroep.
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 werkhervatting na het bevallingsverlof

	 Veel	vrouwen	staan	na	de	bevalling	voor	de	taak	hun	activiteiten	als	moeder	te	combineren	

met	een	betaalde	baan.	Het	oppakken	van	werk	kan	leiden	tot	tevredenheid;	vrouwen	putten	

voldoening	uit	hun	werk	en	uit	prettige	sociale	contacten	op	de	werkvloer.	Het	kan	ook	leiden	

tot	onwelbevinden	met	gevoelens	van	overbelasting	en	omdat	de	verantwoordelijkheden	

	 en	eisen	in	de	verschillende	rollen	met	elkaar	in	botsing	kunnen	komen.	In	een	beschrijvend	

onderzoek	blijkt	dat	vrouwen	bij	de	terugkeer	naar	werk	vaker	negatieve	dan	positieve	aspecten	

benoemen.	(Nichols	�004)

	 Uit	een	Italiaans	onderzoek	onder	141	vrouwen	bleek	dat	84%	van	de	vrouwen	na	15	maanden	

het	werk	had	hervat.	Geen	enkele	vrouw	gaf	aan	dat	zij	gestopt	was	met	het	werk	om	gezond-

heidsredenen.	Vrouwen	met	ongeschoold	werk	beschreven	vaker	lichamelijke	klachten.	

(Romito	1994)

	 Tevredenheid	over	de	voorzieningen	die	getroffen	zijn	voor	de	kinderopvang	maakt	de	stap	

naar	werkhervatting	gemakkelijker.	Als	vrouwen	steun	ervaren	op	de	werkvloer	van	de	naaste	

collegae	en	de	leidinggevende	heeft	dit	een	positieve	invloed	op	het	functioneren	van	vrouwen	

in	de	werkrol	maar	ook	in	het	handhaven	van	de	balans	tussen	gezin	en	werk.	(Killien	�005).

	 Het	effect	van	de	lengte	van	het	verlof	na	de	bevalling	werd	in	diverse	onderzoeken	belicht.	

Een	kort	verlof	(<	6	weken)	kan	stressklachten	geven	en	wordt	beschreven	als	een	extra	risico-

factor	voor	het	ontwikkelen	van	depressie	en	angst.	(Hyde,	Gjerdingen	1991).	Verlof	van	1�	

weken	had	een	positief	effect	op	vitaliteit.	Bij	een	verlof	van	meer	dan	�0	weken	rapporteer-

den	vrouwen	minder	beperkingen	in	het	functioneren	in	werk	en/of	in	dagelijkse	activiteiten.	

(McGovern	1997).	Lang	verlof	heeft	een	gunstig	effect	op	de	psychische	gezondheid	evenals	

minder	lange	werkdagen.	Welke	termijn	het	meest	gunstig	is,	is	individueel	bepaald.	

	 (Mc	Govern	1997,	Gjerdingen	1994,	Gjerdingen	�003-1)
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	 Ook	veel	vaders/partners	ervaren	in	het	eerste	half	jaar	na	een	bevalling	verminderde	kwaliteit	

van	leven	en	afgenomen	vitaliteit	(Gjerdingen	�003-1).	Om	vrouwen	en	hun	partners	bij	deze	

veeleisende	periode	behulpzaam	te	zijn	werd	een	hulpmiddel	ontwikkeld	met	als	doel	te	

komen	tot	een	betere	planning	en	verdeling	van	de	werkzaamheden.	Bij	een	gecontroleerd	

onderzoek	bleek	deze	interventie	echter	geen	effect	te	hebben	op	allerlei	variabelen,	ook	niet	

op	de	uren	werk	in	een	betaalde	baan.	(Gjerdingen	�003-�).	

grote verschillen in zwangerschapsverlof en uitkeringen in europa
	 De	Nederlandse	uitkering	bij	zwangerschapsverlof	behoort	tot	de	Europese	middenmoot,	

echter	met	16	weken	verlof	staat	Nederland	onderaan	(Beukering	06).	Dit	blijkt	uit	een	recente	

inventarisatie	van	Mercer	Human	Resource	Consulting.	In	Zweden,	Noorwegen	en	Denemarken	

hebben	vrouwen	recht	op	respectievelijk	96,	53	en	50	weken	betaald	verlof.	In	Nederland,	

Frankrijk	en	Spanje	is	het	verlof	vastgesteld	op	16	weken.	In	Duitsland	is	het	verlof	per	1-1-�007	

verlengd	van	14	weken	tot	een	jaar	(nog	checken).	Ook	in	Oost-Europa	zijn	er	duidelijke	ver-

schillen.	In	Tsjechië	is	het	verlof	�8	weken,	terwijl	de	vrouwen	in	Hongarije	en	Polen	het	met	

respectievelijk	�4	en	16	weken	moeten	stellen.	Overigens	is	in	de	ILO	(International	Labour	

Organisation)	afgesproken	dat	door	de	leden	(waaronder	Nederland)	zal	worden	gestreefd	

naar	een	verlof	van	ten	minste	18	weken,	dat	zou	dan	minimaal	6	weken	zwangerschapsverlof	

en	1�	weken	bevallingsverlof	betekenen.

conclusie
3 Veel	vrouwen	staan	na	de	bevalling	voor	de	taak	hun	activiteiten	als	moeder	

te	combineren	met	een	betaalde	baan.	Het	oppakken	van	werk	kan	leiden	tot	

tevredenheid;	vrouwen	putten	voldoening	uit	hun	werk	en	uit	prettige	sociale	

contacten	op	de	werkvloer.	Het	kan	ook	leiden	tot	onwelbevinden	met	gevoelens	

van	overbelasting	en	omdat	de	verantwoordelijkheden	en	eisen	in	de	verschil-

lende	rollen	met	elkaar	in	botsing	kunnen	komen.

c Nichols	�004

3 Tevredenheid	over	de	voorzieningen	die	getroffen	zijn	voor	de	kinderopvang	

maakt	de	stap	naar	werkhervatting	gemakkelijker.	Als	vrouwen	steun	ervaren	op	

de	werkvloer	van	de	naaste	collegae	en	de	leidinggevende	heeft	dit	een	positieve	

invloed	op	het	functioneren	van	vrouwen	in	de	werkrol	maar	ook	in	het	hand-

haven	van	de	balans	tussen	gezin	en	werk.

c Killien	�005

3 Lang	verlof	heeft	een	gunstig	effect	op	de	psychische	gezondheid	evenals	minder	

lange	werkdagen.	Welke	termijn	het	meest	gunstig	is,	is	individueel	bepaald.

c Mc	Govern	1997

c Gjerdingen	94

4 De	Nederlandse	uitkering	bij	zwangerschapsverlof	behoort	tot	de	Europese	

middenmoot,	echter	met	16	weken	zwangerschaps-	en	bevallingsverlof	staat	

Nederland	onderaan.	Nederland	voldoet	niet	aan	de	afspraken	binnen	de	ILO	

(International	Labour	Organisation),	dat	zal	worden	gestreefd	naar	een	verlof	

van	ten	minste	18	weken.	Dit	zou	dan	minimaal	6	weken	zwangerschapsverlof	

en	1�	weken	bevallingsverlof	betekenen.	

d ILO	C183	Maternity	Protection	Convention,	�000	en	R191	Maternity	Protection	

Recommendation,	�000.	ANP
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 klachten en verschijnselen die kunnen leiden tot abnormaal 
verloop van de zwangerschap en postpartumperiode

	 Hierna	volgt	een	beschrijving	van	verschillende	klachten	en	aandoeningen	die	tijdens	de	

zwangerschap	kunnen	optreden.	Achtergrondgegevens	over	diagnosen	en	therapie	zijn	deels	

overgenomen	uit	de	richtlijnen	van	de	NVOG,	uit	het	Nederlandse	leerboek	“Obstetrie	en	

gynaecologie,	de	voortplanting	van	de	mens”	(Heineman	�004)	en	voor	een	klein	deel	uit	het	

Handboek	Arbeid	en	belastbaarheid.	Er	is	weinig	tot	geen	onderzoek	gedaan	naar	de	invloed	

van	werk	op	het	verloop	van	de	zwangerschap	indien	er	al	een	afwijking	bestaat.	Vaak	is	

teruggevallen	op	expert	opinion	om	de	vraagstellingen	te	beantwoorden.	
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risico prenatale diagnostiek
	 Prenatale	diagnostiek	omvat	diverse	technieken	om	vroeg	in	de	zwangerschap	aangeboren	

afwijkingen	op	te	sporen.	Allereerst	de	niet	invasieve	methodes,	nekplooimeting	(echoscopi-

sche	meting	van	het	subcutane	vochtlaagje	in	de	nek)	en	serumscreening)	die	in	een	computer-

model,	rekening	houdend	met	de	leeftijd	van	de	a.s.	moeder,	het	risico	op	aandoeningen,	met	

name	numerieke	chromosoomafwijkingen	(b.v.	S.	van	Down)	berekenen.	

	 Daarnaast	zijn	er	de	invasieve	methodes	(vlokkentest,	vruchtwaterpunctie,	navelstrengpunctie)	

die	verricht	worden	als	in	niet-invasieve	testen	een	verhoogd	risico	gevonden	wordt.	Vrouwen	
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boven	de	36	kunnen	kiezen	voor	invasieve	ingrepen,	indien	zij	100%	zekerheid	willen	om	

bepaalde	aandoeningen	uit	te	sluiten.	Prenatale	diagnostiek	is	sterk	in	beweging,	vroeger	was	

het	gereserveerd	voor	zwangeren	boven	de	36,	tegenwoordig	worden	de	leeftijdgrenzen	

minder	strak	gehanteerd.	

	 De	niet-invasieve	methodes	leveren	meestal	wel	een	zekere	stress,	maar	geen	lichamelijk	

risico,	bij	de	invasieve	methodes	is	er	een	risico	op	verlies	van	de	zwangerschap	tussen	de	0,3	

en	1%.	De	meeste	vrouwen	hebben	aansluitend	aan	de	ingreep	geen	of	geringe	klachten.	Met	

name	na	een	vlokkentest	kan	er	enkele	dagen	wat	bloedverlies	zijn	of	een	kramperig	gevoel.	

	

	 Moeten	na	invasieve	prenatale	diagnostiek	(amnionpunctie/	vlokkentest)	speciale	maatregelen	

genomen	worden	ten	aanzien	van	het	werk	om	het	risico	op	complicaties	te	verkleinen?		

Hierover	is	in	de	literatuur	geen	evidence	te	vinden.	Ook	in	richtlijnen	wordt	hier	niets	over	

gezegd.	In	het	voorlichtingsmateriaal	worden	hierover	geen	uitspraken	gedaan.	

conclusie
4 Het	lijkt	redelijk	zwangere	vrouwen	bij	invasieve	prenatale	diagnostiek	op	de	dag	

van	de	ingreep	rust	te	laten	nemen	en	bij	klachten	1	of	meer	aansluitende	dagen	

rust	te	adviseren.

d Mening	experts/	mening	van	de	projectgroep

ivf terugplaatsing
	 IVF	is	een	van	de	kunstmatige	voortplantingstechnieken.	Onder	nauwkeurige	biochemische	

	 en	echoscopische	monitoring	wordt	een	hormonale	ovariële	hyperstimulatie	uitgevoerd.	Als	

	 de	grootste	follikels	een	diameter	van	18-�0	mm	bereikt	hebben	wordt	LH	toegediend,	34-36	

uur	daarna	wordt	een	follikelaspiratie	gedaan	(meestal	vaginaal	onder	echocontrole).	De	eitjes	

worden	gefertiliseerd	in	het	laboratorium,	en	indien	de	fertilisatie	gelukt	is,	worden	na	�-3	

dagen	1	of	�	embryo’s	teruggeplaatst.	Daarna	volgen	�	weken	gespannen	wachten,	of	er	een	

innesteling	heeft	plaatsgevonden.	

	 IVF	behandeling	is	niet	alleen	psychisch,	maar	ook	lichamelijk	een	belasting.	Bovendien	kost	

het	veel	tijd	voor	polikliniekbezoek,	en	is	het	niet	zonder	risico’s	is,	met	name	het	risico	op	

een	ovariëel	hyperstimulatie	syndroom.	

	 Moeten	na	embryo	transfer	(terugplaatsing	bij	IVF	behandeling)	speciale	maatregelen	genomen	

worden	ten	aanzien	van	het	werk?	Uit	de	literatuur	blijkt	dat	bij	IVF	behandeling	extra	rust	na	

embryo	terugplaatsing	de	zwangerschapskans	niet	beïnvloedt	(Botta	1997,	Zouhair	�004).

conclusie
1 Uit	de	literatuur	blijkt	dat	bij	IVF	behandeling	extra	rust	na	embryo	terugplaatsing	

de	zwangerschapskans	niet	beïnvloedt.	

a1 Botta	(1997),	Zouhair	(�004)

4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	het	redelijk	is	dat,	als	de	werknemer	dit	zelf	

aangeeft,	bij	een	IVF	behandeling	zij	op	de	dag	van	embryo	terugplaatsing	niet	

arbeidsgeschikt	is,	met	name	vanwege	de	psychische	belasting.		
d Mening	projectgroep

literatuur
	 Botta	G,	Grudzinskas	G.	Is	a	prolonged	bedrest	following	embryo	transfer	useful?	Human	

Reproduction	1�,	�489-9�,	1997.	

	 Zouhair	OA,	Obeidat	BR.	Bed	rest	versus	free	mobilisation	following	embryo	transfer:	

	 a	prospective	randomised	study	BJOG	�004,	111:	1�73-6.	
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kostbare zwangerschap 
	 Moeten	er	bij	een	“kostbare	zwangerschap”	(oudere	primigravida,	langdurige	voorafgaande	

infertiliteit)	speciale	maatregelen	genomen	worden	ten	aanzien	van	het	werk?

	 De	risico’s	van	een	zwangerschap	op	oudere	leeftijd	of	na	een	langdurige	infertiliteit	hangen	

vooral	af	van	de	aanwezigheid	van	preëxistente	ziektes	bij	de	aanstaande	moeder.	Indien	de	

aanstaande	moeder	gezond	is	zijn	de	risico’s	niet	of	nauwelijks	verhoogd.	Het	optreden	van	

zwangerschapshypertensie	en	andere	complicaties	wordt	bij	normale	routine	prenatale	zorg	

opgespoord.	Indien	er	wel	preëxistente	ziektes	(bv.	hypertensie,	diabetes)	bestaan	moeten	

	 de	daarvoor	geëigende	maatregelen	genomen	worden.	Er	worden	bij	oudere	zwangeren,	met	

name	oudere	primigravidae	bij	de	partus	meer	interventies	gedaan,	met	name	meer	kunst-

verlossingen.	Het	lijkt	niet	aannemelijk	dat	bij	een	normaal	verlopende	zwangerschap	extra	

aan	passingen	in	het	werk,	anders	dan	bij	elke	willekeurige	zwangere	een	gunstige	invloed	

zullen	hebben	op	de	zwangerschap.	Er	zijn	geen	redenen	een	zwangere	met	een	“kostbare	

zwangerschap”	anders	te	behandelen	dan	een	willekeurige	zwangere	(Minkoff	�005).	

conclusie
4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	het	niet	zinvol	is	bij	een	“kostbare	zwanger-

schap”	(oudere	primigravida,	langdurige	voorafgaande	infertiliteit)	die	normaal	

verloopt,	speciale	maatregelen	te	nemen	ten	aanzien	van	het	werk.	
d Mening	experts:	Minkoff	(�005),	mening	van	de	projectgroep

literatuur
	 Minkoff	HL,	Berkowitz	R.	The	myth	of	the	precious	baby.	Obstet	Gynecol.	�005,	106;607-9.

vermoeidheidsklachten
	 Vermoeidheid	is	een	zeer	veelvoorkomende	klacht	bij	vrouwen	tijdens	de	zwangerschap	en	

	 na	de	bevalling.	Percentages	van	meer	dan	95%	zijn	niet	ongebruikelijk.	In	een	prospectieve	

longitudinale	studie	bleek	97%	van	de	zwangeren	vermoeid	tijdens	het	eerste	trimester,	89%	

tijdens	het	tweede,	87%	in	het	derde	trimester	en	88%	in	de	postpartumperiode	(Zib	1999,	

Beukering	0�).	Verschillende	factoren	zouden	kunnen	leiden	tot	vermoeidheid.	Behrenz	et	al.	

(1999)	beschreef	een	significant	hoger	niveau	van	moeheid	bij	zwangere	vrouwen	in	vergelij-

king	met	de	controlegroep	(niet	zwangere	vrouwen).	Zwangere	vrouwen	hadden	ook	aan-

merkelijk	veel	meer	slaap	nodig.	Moeheid	neemt	normaliter	tijdens	de	zwangerschap	toe.

oorzaken van vermoeidheid
	 Ten	eerste	kan	het	een	gevolg	zijn	van	fysiologische	veranderingen	in	de	zuurstofconsumptie	

en	het	cardiovasculaire	systeem,	de	ontwikkeling	van	de	foetus,	metabole	en	hormonale	

	 veranderingen.	Vervolgens	kunnen	psychologische	factoren	die	tijdens	de	zwangerschap	vaker	

voorkomen	leiden	tot	vermoeidheid:	stemmingsveranderingen,	angst,	en	verandering	van	de	

identiteit	(ouderrol).	Als	laatste	spelen	situatieve	factoren	een	rol	de	leefomgeving	en	sociale	

ondersteuning,	de	werkomgeving	en	socio-economische	status,	leeftijd,	aantal	kinderen,	uren	

slaap	en	leefstijl.	Het	mechanisme	van	de	meeste	van	deze	factoren	is	niet	duidelijk.	

	 Het	menselijk	lichaam	kan	zich	aanpassen	aan	wisselende	niveaus	van	vermoeidheid,	echter	

aanhoudende	vermoeidheidsklachten	kunnen	leiden	tot	verandering	van	kwaliteit	van	leven	

	 en	gezondheid	(Biabolok	�000).	

verband met het werk
	 Werk,	en	daarmee	geassocieerde	fysieke	en	psychologische	factoren,	is	één	van	de	factoren	

die	het	niveau	van	moeheid	bij	de	zwangere	vrouw	negatief	kan	beïnvloeden.

	 In	diverse	studies	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	“Occupational	Fatigue	Score”	(OFS,	of	

	 cumulatieve	work	condition	score).	Deze	score	bestaat	uit	5	factoren	en	staat	al	beschreven	

	 in	hoofdstuk	1.1.1	(zie	tabel	1).	Het	blijkt	dat	een	hogere	score	op	“Occupational	Fatigue	Score”	

(OFS)	verband	houdt	met	een	hogere	score	op	vermoeidheid	(en	mogelijk	ook	ervaren	stress)	

(Luke	95,	Luke	99,	Mamelle	84).	Ook	lijkt	er	een	verband	tussen	OFS	en	de	zwangerschaps-

complicaties,	antenatale	morbiditeit	(vroeggeboorte,	te	vroeg	breken	van	de	vliezen,	vaginale	

bloeding,	hypertensie	(BP	>	130	(syst)	of	80	(diast))	of	preëclampsie,	en	andere	
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	 zwangerschapscomplicatie).	(Mozurkewich	00,	Mamelle	84,	Luke	95,	Luke	99,	Newman	01	(wel	

bij	nullipara,	niet	bij	multipara),	Hickey	95	(geen	verband,	zeer	homogene	groep:	laag	inkomen,	

high	risk	zwangerschap).

	 Uit	onderzoek	blijkt	dat	bij	hogere	score	op	OFS	preventieve	maatregelen	in	het	werk	door	

aanpassen	van	werk	en/of	werktijden	de	zwangerschapsuitkomst	kan	verbeteren	(daling	van	

vroeggeboortes	of	kinderen	met	laag	geboortegewicht)	(Luke	95	en	99,	Hickey	95:	alleen	bij	

Afro	Amerikaanse	zwangeren).

conclusie
2 Vermoeidheid	is	een	zeer	veel	voorkomende	klacht	tijdens	de	zwangerschap.

a2 Zib	1999

b Berenz	1999

3 Aanhoudende	vermoeidheid	kan	leiden	tot	verandering	van	kwaliteit	van	leven	

en	gezondheid.	
c Biabolok	�000

1 Vermoeidheid	leidt	tot	mogelijk	schadelijke	gevolgen	voor	de	zwangerschap.	

Diverse	belastende	factoren	in	het	werk,	samengevat	in	de	“Occupational	Fatigue	

Score	(OFS)”	houden	een	verband	met	vermoeidheidsklachten.
a2 Luke	99

a2 Mamelle	84

b Luke	95

1 Een	hogere	score	op	OFS	kan	leiden	tot	antenatale	morbiditeit	en	negatieve	

zwangerschapsuitkomst	als	vroeggeboorte	en	laag	geboortegewicht.
a1 Mozurkowich	00

a2 Mamelle	84

a2 Luke	99

b Luke	95,	Newman	01.

1 Het	is	aangetoond	dat	bij	een	hogere	score	op	OFS	preventieve	maatregelen	en	

werkaanpassing	antenatale	morbiditeit	en	negatieve	zwangerschapscomplicaties	

als	vroeggeboorte	en	laag	geboortegewicht	kunnen	verminderen.	
a2 Luke	99,	Hickey	95,	Mamelle	84

b Luke	95

4 Het	is	belangrijk	voor	hulpverleners,	onder	andere	bedrijfsartsen	te	onderkennen	

dat	vermoeidheid	tijdens	de	zwangerschap	een	veelvoorkomende	klacht	is.	

Bij	vermoeidheidsklachten	dienen	bedrijfsartsen	na	te	gaan	of	er	factoren	zijn	in	

het	werk	die	dit	veroorzaken	of	verergeren:	preventieve	maatregelen	en	werk-

aanpassing	kan	antenatale	morbiditeit	en	negatieve	zwangerschapscomplicaties	

als	vroeggeboorte	en	laag	geboortegewicht	voorkomen.	Daarnaast	is	het	belang-

rijk	na	te	gaan	of	er	ander	factoren	zijn	die	de	vermoeidheid	kunnen	verklaren,	

zoals	psychische	klachten	(angst,	stemmingswisselingen)	of	situationele	factoren	

(ondersteuning	partner,	belasting	huishouden	en	ander	kinderen)	en	vervolgens	

hierin	ondersteuning	bieden/	verbeteren.	

d Mening	projectgroep
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meerlingenzwangerschap 
	 Bij	meerlingzwangerschap	is	er	een	verhoogd	risico	op	moederlijke	complicaties	en	morbiditeit	

en	mortaliteit	van	de	kinderen.	Het	risico	neemt	toe	met	het	meerlingenaantal.	

	 De	kans	op	een	spontane	tweelingzwangerschap	is	ongeveer	1,0%:	monozygoot	0,3%,	dizygoot	

0,7%.	Mede	als	gevolg	van	geassisteerde-voortplantingstechnieken	en	toename	van	de	mater-

nale	leeftijd	is	in	Nederland	de	incidentie	van	tweelingen	gestegen	van	1%	naar	1,8%.	

	 De	prognose	van	de	tweelingzwangerschap	hangt	vooral	af	van	de	chorioniciteit:	bij	een	

monochoriale	zwangerschap	(een	placenta,	altijd	eeneiig)	zijn	de	risico’s	op	slechte	neonatale	

afloop	veel	groter	dan	bij	een	bichoriale	zwangerschap	(�	placenta’s,	kan	zowel	een-	als	twee	

eiig	zijn).	De	perinatale	sterftekans	per	kind	is	bij	een	dichoriale	zwangerschap	ongeveer	5%,	

bij	een	monochoriale-diamniotische	zwangerschap	10%.	De	verhoogde	perinatale	risico’s	bij	

meerlingzwangerschap	worden	veroorzaakt	door	vroeggeboorte,	groeivertraging,	preëclampsie,	

navelstrengaccidenten,	hydramnion,	transfuseur-transfusé-syndroom,	aangeboren	afwijkingen	

en	liggingsafwijkingen.

	 Het	risico	op	vroeggeboorte	bij	meerlingen	is	sterk	verhoogd:	de	kans	op	een	kind	met	een	

gewicht	onder	de	�500	gram	is	3.9%	bij	eenlingen,	4�.7%	bij	tweelingen	en	64%	bij	drie-

lingen,	en	de	kans	op	een	kind	onder	de	1500	gram	is	0.7%	bij	eenlingen,	7%	bij	tweelingen	

en	�7%	bij	drielingen	(Sutcliffe	�006).	In	�001	in	Nederland	werden	van	de	eenlingkinderen	

0.35%	geboren	voor	de	�4e	week,	0.3�%	�4-�8	weken,	0.69%	�8-3�	weken,	5.39%	3�-37	

weken.	Voor	de	meerlingen	was	dit	1.77%	(6x	verhoogd)	geboren	voor	de	�4e	week,	�.39%	

	 (3x	verhoogd)	�4-�8	weken,	5.5�%	(8x	verhoogd)	�8-3�	weken,	35.5%	(7x	verhoogd)	3�-37	

weken	(Stichting	Perinatale	Registratie	Nederland	�001).

	 Moeten	er	speciale	maatregelen	genomen	t.a.v.	het	werk	bij	zwangere	vrouwen	met	een	

meerlingzwangerschap?	Gezien	het	feit	dat	belastende	werkfactoren	(zie	hoofdstuk	1)	het	risico	

op	vroeggeboorte	vergroten	verdient	het	aanbeveling	zwangeren	met	een	meerlingzwanger-

schap	geen	onregelmatigheidsdienst,	fysiek	belastend	werk	of	werk	onder	druk	of	stress	te	

laten	verrichten	en	de	verlofduur	aan	te	passen.	

	 Gezien	de	grote	uitzetting	zijn	eerder	mechanische	klachten	te	verwachten	en	is	het	raadzaam	

bij	deze	zwangeren	geruime	tijd	voor	de	aanvang	van	het	zwangerschapsverlof	het	werk	aan	

te	passen.	

	 We	denken	hierbij	aan	zittend	werk,	verkorten	van	de	werkdag,	woon-werk	verkeer	buiten	de	

spitsuren.	Op	grond	hiervan	lijkt	het	aan	te	bevelen	bij	zwangeren	met	een	meerlingzwanger-

schap	in	vroeg	stadium	van	de	zwangerschap	te	overleggen	met	de	bedrijfsarts.	
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conclusie
4 Bij	meerlingen	is	een	verhoogd	risico	op	vroeggeboorte	en	laag	geboortegewicht.	

Gezien	de	grote	uitzetting	zijn	eerder	mechanische	klachten	te	verwachten.		

Op	grond	hiervan	beveelt	de	projectgroep	aan	bij	zwangeren	met	een	meerling-

zwangerschap	in	een	vroeg	stadium	van	de	zwangerschap:	en	wel	vanaf	�0-�4	

weken	het	werk	te	beperken	tot	4	uur	per	dag,	en	volledig	te	stoppen	bij	�6-30	

weken.
c Suttclife	�006

d Mening	van	de	projectgroep,	Stichting	Perinatale	Registratie	Nederland	�001

4 Bij	meerlingen	is	er	een	verhoogd	risico	op	vroeggeboorte	en	laag	geboorte-

gewicht.	De	projectgroep	is	van	mening	dat	om	deze	reden	bij	meerlingen	

gedurende	de	gehele	zwangerschap	geen	nachtdienst	(van	�1.00	tot	7.00	uur)	

verricht	moet	worden,	men	moet	streven	naar	regelmatige	werktijden.	Vanaf	�0	

weken	moet	fysieke	belasting	beperkt	worden	(bij	klachten,	complicaties	eerder)	

en	ook	moet	men	stress	in	het	werk	beperken.

d Mening	experts/	mening	van	de	projectgroep
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 diabetes mellitus 
	 Inleiding

	 Omdat	er	geen	literatuur	beschikbaar	is	over	zwangerschap,	werk	en	diabetes	mellitus	is	het	

volgende	stuk	gebaseerd	op	bestaande	richtlijnen	(onder	andere	NHG,	NVOG	en	NIV).	

	 Diabetes	mellitus	is	een	stofwisselingsziekte	die	ontstaat	ten	gevolge	van	een	insulinetekort.	

Bij	Diabetes	mellitus	type	1,	een	absoluut	insulinetekort	is	de	aanmaakstoornis	primair.	

	 Bij	Diabetes	mellitus	type	2,	een	normale	insuline	productie,	echter	een	relatief	insuline	tekort	

door	de	receptorongevoeligheid.		
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	 De	incidentie	van	diabetes	type	1	en	�	in	de	algemene	populatie	bedraagt	respectievelijk	1	en	�%.

	 Neemt	de	behoefte	aan	insuline	toe	tijdens	de	zwangerschap	zonder	preëxistente	afwijkingen,	

dan	is	sprake	van	zwangerschapsdiabetes.	De	afwijkingen	in	de	glucosespiegel	worden	

meestal	tussen	de	�4e	en	�8e	week	van	de	zwangerschap	gezien.	Risicofactoren	voor	het	

	 ontstaan	van	zwangerschapsdiabetes	zijn:	positieve	familieanamnese	voor	(zwangerschaps-)	

diabetes,	eerder	kinderen	hebben	gehad	met	een	hoog	geboortegewicht,	zwangerschaps-

diabetes	hebben	gehad	tijdens	de	vorige	zwangerschap(pen),	en	bij	dood	in	utero	in	de	

	 voorgeschiedenis.	De	kans	op	zwangerschapsdiabetes	neemt	toe	met	het	gewicht	van	de	moeder.	

Na	de	zwangerschap	neemt	de	insulinebehoefte	weer	af.	Zwangerschapsdiabetes	gaat	gepaard	

met	een	verhoogde	kans	op	(zwangerschaps-)hypertensie.	De	prevalentie	van	type	�	diabetes	

na	een	doorgemaakte	zwangerschapsdiabetes	kan	tot	50%	oplopen	10	jaar	na	de	bevalling.

	 Begeleiding	en	preventie	van	complicaties	

	 Bij	de	combinatie	diabetes	en	zwangerschap	kunnen	aan	diabetes	gerelateerde	complicaties	

optreden:	

-	 Bij	de	moeder:	ontregeling	van	de	diabetes,	verslechtering	van	een	preëxistente	vaatafwij-

king,	baringstrauma,

-	 De	foetus:	structurele	afwijkingen,	macrosomie,	vruchtdood,	asfyxie,	geboorteproblemen,

-	 De	neonatus:	hypoglykemie,	ademhalingsproblemen,	icterus,	polycytemie,	geboortetrauma

	 Bij	een	preëxistente	diabetes	type	1	en	�	moet	de	controle	van	bloedwaardes	al	vóór	de		

conceptie	plaatsvinden	en	diabetes	goed	geregeld	zijn.	Is	dit	niet	het	geval,	is	de	kans	op		

aangeboren	afwijkingen	verhoogd.	Bij	een	HbA1c	meer	dan	10%	is	de	kans	op	een	dergelijke	

afwijking	zelfs	�8%.	Is	het	HbA1c	ten	tijde	van	de	bevruchting	normaal	dan	is	de	kans	op		

aangeboren	afwijkingen	lager,	maar	nog	steeds	groter	dan	in	de	normale	situatie.	

	 Ook	tijdens	de	zwangerschap	moet	diabetes	goed	geregeld	blijven,	anders	loopt	de	zwangere	

(net	als	buiten	de	zwangerschap)	een	verhoogde	kans	op	complicaties,	waaronder	het	overlijden	

van	de	vrucht	en	vaatafwijkingen	aan	de	placenta	met	een	risico	op	loslating	daarvan.	

	 Bij	diabetes	type	1	en	�	neemt	de	behoefte	aan	insuline	tussen	de	16e	en	de	3�e	week	van	

	 de	zwangerschap	toe.	De	hoeveelheid	insuline	die	de	zwangere	gebruikt	moet	steeds	worden	

aangepast.	Na	de	3�e	week	van	de	zwangerschap	neemt	meestal	de	insulinebehoefte	af.	In	het	

laatste	trimester	wordt	echter	de	kans	op	een	te	lage	bloedsuikerspiegel	groter.

	 De	behandeling	van	zwangerschapsdiabetes	vindt	plaats	in	de	tweede	lijn.	Bij	licht	verhoogde	

waarden	is	er	geen	behandeling	nodig.	Bij	te	hoge	waarden	kunnen	adviezen	variëren	tussen	

afvallen,	meer	bewegen	en	suikervrije	en	koolhydratenarm	dieet	tot	gebruik	van	insuline.	Gelet	

op	de	complexiteit	van	de	behandeling	dient	de	metabole	behandeling	te	geschieden	door	een	

diabetesteam	met	een	internist	en	een	diabetes	verpleegkundige.	Te	lage	waardes	zijn	even-

eens	schadelijk,	dieet	of	insulinedosering	moeten	aangepast	worden.	

	 De	zwangerschapscontroles	zullen	bij	de	zwangere	met	diabetes,	ongeacht	de	vorm,	plaats	

vinden	door	de	gynaecoloog.	Zonodig	wordt	tijdens	de	zwangerschap	een	diabetesverpleeg-

kundige,	een	internist,	een	oogarts	en/	of	diëtiste	ingeschakeld,	en	na	de	bevalling	een	kinder-

arts.	Ook	is	er	sprake	van	prenatale	diagnostiek.

	 De	bevalling	van	de	zwangere	met	diabetes	kent	een	verhoogde	kans	op	complicaties	zowel	

voor	de	moeder	als	het	kind	en	zal	daarom	in	het	ziekenhuis	plaatsvinden

	

	 Postpartumperiode	bij	diverse	vormen	van	diabetes	wordt	gekenmerkt	door	het	normaliseren	

van	de	bloedsuikerspiegels	en	herstel	van	eventuele	complicaties	van	de	zwangerschap	en/of	

de	bevalling.	

	 Na	de	bevalling	dient	de	insulinebehoefte	zodanig	aangepast	te	worden	dat	er	geen	hypo-

glykemie	optreedt.	Borstvoeding	kan	gegeven	worden,	wel	rekening	houdend	met	de	kans	op	

het	optreden	van	hypoglykemie	tijdens	of	na	het	geven	van	borstvoeding.

	 Dienen	er	speciale	maatregelen	genomen	te	worden	t.a.v.	het	werk	bij	zwangere	vrouwen		

met	diabetes?	Hierover	is	in	de	literatuur	geen	evidence	te	vinden,	ook	in	de	geraadpleegde	

richtlijnen	komt	dit	niet	aan	bod.	
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conclusie
4 Bij	een	preëxistente	goed	geregelde	diabetes	1	en	�	en	(in	de	loop	van	de	

zwangerschap	ontstane)	zwangerschapsdiabetes	komen	de	werkaanpassingen	

overeen	met	algemene	adviezen	zoals	vermijden	van	onregelmatige	werktijden,	

stress	en	zwaar	fysiek	werk,	omdat	dit	de	kans	op	ontregeling	van	diabetes	

verhoogd.	Dit	geldt	echter	niet	alleen	tijdens	de	zwangerschap,	maar	ook	3-6	

maanden	vóór	de	conceptie.	Zolang	de	zwangerschap	ongestoord	verloopt	en	

de	diabetes	goed	gereguleerd	is,	is	dit	voldoende.	Indien	complicaties	optreden	

kunnen	aanpassing	in	werk	of	werktijden	(soms	stoppen	met	werk)	geïndiceerd	

zijn,	dit	zonodig	in	arbo-curatief	overleg.	Gefaseerde	werkhervatting	postpartum	

post	partum	kan	nodig	zijn	voor	het	herstel.	Daarbij	is	essentieel	voor	de	bedrijfs-

arts	om	te	weten	hoe	de	zwangerschap,	de	bevalling	en	de	postpartumperiode	

zijn	verlopen,	inzicht	in	de	complicaties	en	in	welk	stadium	van	herstel	post	

partum	de	vrouw	zich	bevindt.	Aandacht	voor	de	pasgeborene	spreekt	daarbij	

voor	zich.

d Mening	experts/	mening	projectgroep
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afwijkingen van de schildklier
	 In	de	zwangerschap	kan	een	inadequaat	behandelde	hyper-	of	hypothyreoïdie	leiden	tot	een	

toename	van	maternale	en	perinatale	morbiditeit.	Verder	kan	bij	1-�%	van	de	pasgeborenen	

van	moeders	met	de	ziekte	van	Graves,	in	heden	of	verleden,	een	neonatale	hyperthyreoïdie	

optreden.	Hyperthyreoïdie	komt	voor	bij	�	op	de	1000	zwangeren,	hypothyreoïdie	bij	6	per	

1000	zwangeren.	

	 Post	partum	kunnen	exacerbaties	van	de	ziekte	van	Graves	optreden.	Antistoftiters	tegen	het

	 schildklierweefsel	zijn	het	hoogst	tussen	3	en	7	maanden	na	de	partus.	Veelal	is	aanpassing	

van	de	dosering	thyreostatica	noodzakelijk.

	 Nauwe	samenwerking	tussen	internist/endocrinoloog,	gynaecoloog/obstetricus	en	kinderarts	

is	onontbeerlijk	bij	zwangeren	met	een	schildklierafwijking,	ook	post	partum	voor	aanpassing	

van	de	medicatie	en	adviezen	over	de	combinatie	van	medicijngebruik	en	borstvoeding.

	 Postpartum-thyreoiditis	wordt	gekenmerkt	door	het	optreden	van	hyper-	en/of		hypothyreoïdie	

in	de	eerste	maanden	na	de	partus	bij	vrouwen	die	tevoren	een	normale	schildklierfunctie	

hadden.	De	frequentie	wordt	geschat	op	�	à	3%	en	het	ziektebeeld	wordt	veelal	niet	onder-

kend.	Er	is	een	relatie	beschreven	met	postpartumdepressies,	al	lijkt	er	geen	direct	causaal	

verband	te	bestaan.	Bij	algehele	malaise	en	stemmingswisselingen	in	de	late	kraamperiode	is	

het	raadzaam	om	TSH	en	vrij	T4	te	bepalen.	Dit	geldt	in	nog	sterkere	mate	voor	patiënten	met	

diabetes	mellitus	type	1;	daarbij	is	de	prevalentie	van	postpartum-thyreoïditis	verhoogd.

	 Bij	een	goed	gereguleerde	schildklieraandoening	in	de	zwangerschap	zijn	arbeidsgenees-

kundig	geen	speciale	werkaanpassingen	nodig.	Wel	kan	de	bedrijfsarts	een	rol	spelen	bij	het	

herkennen	van	de	postpartum-thyreoiditis.	
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conclusie
4 De	projectgroep	is	van	mening	dat:	bij	goed	behandelde	schildklierafwijkingen	

geen	speciale	aanpassing	noodzakelijk	is	in/op	het	werk.	Begeleiding	door	een	

specialist	is	wel	noodzakelijk.	

Bij	malaiseklachten	in	het	kraambed,	zeker	bij	kraamvrouwen	met	diabetes,	is	het	

belangrijk	de	diagnose	postpartumthyreoiditis	te	overwegen	en	uit	te	sluiten	

(prevalentie	=	�	a	3%).

d Mening	experts/	mening	projectgroep
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groeivertraging
	 Wanneer	de	afmeting	van	de	uterus	te	klein	is	voor	de	duur	van	de	zwangerschap	spreekt	men	

van	negatieve	discongruentie.	Dit	symptoom	kan	berusten	op	fysiologie	(biologische	spreiding),	

verkeerd	berekende	duur	van	de	zwangerschap	of	pathologie	van	de	zwangerschap.	In	het	

laatste	geval	is	het	risico	op	perinatale	mortaliteit	en	morbiditeit	verhoogd.	

	 Van	negatieve	discongruentie	wordt	gesproken	onder	de	volgende	omstandigheden:	

-	 De	uitzetting	van	de	uterus	loopt	�-4	weken	achter	op	de	normale	ontwikkeling,	en/of

-	 de	omtrek	van	de	foetale	bovenbuik	is	bij	echoscopische	meting	minder	dan	de	5e	percentiel.

	 Bedrust	wordt	algemeen	toegepast	als	behandeling.	De	klinische	effectiviteit	van	bedrust	is	

niet	aangetoond,	wel	is	bekend	dat	overmatige	activiteit	schadelijk	is.

	 Moeten	er	speciale	maatregelen	genomen	t.a.v	het	werk	bij	zwangere	vrouwen	met	een	groei-

vertraging?	In	de	NVOG	richtlijn	wordt	rust	aanbevolen.	

conclusie
4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	risicofactoren	in	het	werk	die	kunnen	leiden	

tot	laag	geboortegewicht	beperkt	moeten	worden	bij	zwangeren	met	groei-

vertraging.	Daarom	beveelt	de	projectgroep	aan	overmatige	fysieke	belasting	te	

vermijden,	te	streven	naar	regelmatige	werktijden	overdag	en	stress	in	het	werk	

te	beperken,	dan	wel	gedeeltelijk	of	volledig	te	stoppen.	Overleg	hierover	met	

de	curatieve	sector	is	aan	te	bevelen

d Mening	experts/	mening	projectgroep
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verhoogd risico op vroeggeboorte
	 Spontane	vroeggeboorte	is	meestal	het	gevolg	van	voortijdige	weeënactiviteit.	In	ongeveer	

30%	van	de	gevallen	wordt	voortijdige	weeënactiviteit	vooraf	gegaan	door	het	spontaan	

breken	van	de	vliezen.	De	onderliggende	oorzaak	van	spontane	vroeggeboorte	is	in	veel	geval-

len	niet	bekend.	De	risicofactoren	die	de	kans	op	vroeggeboorte	verhogen	zijn	vroeggeboorte	

in	de	anamnese,	meerlingzwangerschap,	aangeboren	afwijkingen	van	de	baarmoeder,	DES-

expositie	in	utero,	operaties	aan	de	baarmoedermond,	hydramnion,	koortsende	ziektes	van	

	 de	moeder	(m.n.	van	de	urinewegen),	en	bacteriële	vaginose.	Ook	sociaal-demografische	

factoren	spelen	een	rol,	zoals	jonge	leeftijd,	Afro-Caribische	afkomst,	slechte	sociale	

omstandigheden.

	 Kunstmatige	vroeggeboorte	is	een	vroeggeboorte	na	een	inleiding	of	een	sectio	caesarea.	

Zowel	foetale	als	maternale	afwijkingen	kunnen	de	aanleiding	zijn	hiertoe	over	te	gaan	

(abruptio	placentae,	placentaire	insufficiëntie	al	dan	niet	samenhangend	met	zwangerschaps-

hypertensie/	preëclampsie).		

	 De	frequentie	van	spontane	vroeggeboorte	is	ongeveer	5%	van	alle	geboorten.	De	relatieve	

frequentie	van	vroeggeboorte	neemt	toe	met	de	duur	van	de	zwangerschap.

	 Vroeggeboorte	is	de	belangrijkste	determinant	van	perinatale	sterfte	(50-70%	van	perinatale	

sterfte	gaat	gepaard	met	vroeggeboorte)	en	neonatale	morbiditeit.	

	 Moeten	er	speciale	maatregelen	genomen	t.a.v	het	werk	bij	zwangere	vrouwen	met	een	

	 verhoogd	risico	op	vroeggeboorte	(vroeggeboorte	in	de	anamnese,	meerlingzwangerschap,	

aangeboren	afwijkingen	van	de	baarmoeder,	DES-expositie	in	utero,	operaties	aan	de	baar-

moedermond,	hydramnion)?

conclusie
1 Gezien	het	feit	dat	het	risico	op	vroeggeboorte	hierdoor	wordt	vergroot	verdient	

het	aanbeveling	zwangeren	met	een	verhoogd	risico	op	vroeggeboorte	geen	

onregelmatige	dienst,	geen	nachtdienst,	geen	fysiek	belastend	werk,	geen	staand	

werk	>	3	uur	per	dag	of	werk	met	veel	stress	te	laten	verrichten.	
a1 Mozurkewich	�000

a2 Koemeester	1995

b Croteau	�006
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hypertensieve aandoeningen
	 Bij	ogenschijnlijk	gezonde	zwangere	vrouwen	kan	verhoging	van	de	bloeddruk	een	ernstige	

bedreiging	vormen	voor	moeder	en	kind.	Tijdens	de	zwangerschap	wordt	bij	1	op	de	10	vrouwen	

een	verhoogde	bloeddruk	vastgesteld.	Hypertensieve	complicaties	in	de	zwangerschap	

	 (preëclampsie,	eclampsie	en	HELLP-syndroom)	zijn	een	belangrijke	oorzaak	van	perinatale	

morbiditeit	en	mortaliteit,	en	vormen	de	belangrijkste	oorzaak	van	maternale	sterfte.	

	 Definities

-	 Zwangerschapshypertensie:	hypertensie	zonder	proteïnurie	in	de	tweede	helft	van		

de	zwangerschap	bij	een	voorheen	normotensieve	vrouw.

-	 Preëclampsie:	zwangerschapshypertensie	met	proteïnurie

-	 Eclampsie:	zeer	ernstige	vorm	van	zwangerschapshypertensie/preëclampsie,	hierbij	treden	

gegeneraliseerde	insulten	op.	

-	 HELLP:	(Hemolysis,	Elevated	Liverenzymes,	Low	Platelets):	zeer	ernstige	vorm	van	zwanger-

schapshypertensie/preëclampsie	met	hemolyse,	stollingsactivatie,	verbruikscoagulopathie

	 Pathosfysiologie

	 Al	zeer	vroeg	in	de	zwangerschap	worden	afwijkingen	gevonden:	bij	de	aanleg	van	de	placenta	

invadeert	de	cytotrofoblast	(de	toekomstige	placenta)	de	aanvoerende	bloedvaten	van	de	

moeder,	de	spiraalarteriën.	Bij	vrouwen	die	later	zwangerschapshypertensie	krijgen,	verloopt	

deze	trofoblastinvasie	abnormaal,	veel	minder,	waardoor	de	diameter	van	de	spiraalarteriën	

kleiner	blijft.	Dat	resulteert	in	een	verhoogde	vaattonus	van	deze	arteriën	en	in	een	vermin-

derde	doorbloeding	van	de	placenta.	Hierdoor	komen	cytotoxische	stoffen	vrij	die	leiden	tot	

een	gegeneraliseerde	dysfunctie	van	het	maternale	endotheel.	Deze	endotheelschade	gaat	

gepaard	met	een	cascade	aan	veranderingen:	verhoging	van	de	perifere	weerstand	en	bloed-

druk,	vermindering	van	het	slagvolume	en	het	circulerend	volume.	De	gegeneraliseerde	vaso-

constrictie	leidt	(samen	met	stollingsactivatie)	tot	weefselbeschadiging	van	de	placenta,	en	

diverse	maternale	organen:	lever,	nieren	en	hersenen.	Verder	kan	de	endotheelschade	leiden	

tot	een	gegeneraliseerd	oedeem	door	verhoogde	permeabiliteit	van	de	vaatwand	met	lekkage	

van	eiwit.	Op	grond	hiervan	vermindert	de	colloïd–osmotische	druk,	waardoor	vocht	wordt	

verplaatst	van	de	bloedbaan	naar	het	interstitiële	weefsel.	

	 Leverschade	(periportale	necrose	en	fibrineafzetting	in	de	lobuli)	uit	zich	klinisch	door	pijn	in	

de	bovenbuik,	misselijkheid	en	braken,	en	biochemisch	door	verhoging	van	ASAT,	ALAT	en	

LDH.	Nierschade	(afname	van	de	glomerulaire	filtratie,	glomeruloendotheliose)	uit	zich	door	

proteïnurie,	en	stijging	van	het	serumcreatinine	en	urinezuurgehalte	(dat	laatste	is	ook	een	
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maat	voor	kernverval).	Bij	toename	van	de	ernst	kan	ook	de	urineproductie	sterk	dalen.	

	 Hersenschade	(cerebraal	oedeem,	vasoconstrictie	en	microinfarcten)	uiten	zich	klinisch	in	

hevige	hoofdpijn	en	visusstoornissen.	De	meest	gevreesde	en	levensbedreigende	complicatie	

	 is	de	hersenbloeding.	

	 Placentaschade	(infarcering),	placenta-insufficiëntie,	uit	zich	door	foetale	groeivertraging,	in	

het	ergste	geval	tot	intra-uteriene	vruchtdood.

	 Preëxistente	aandoeningen	die	de	kans	op	zwangerschapshypertensie	verhogen	zijn:

-	 Chronische	preëxistente	hypertensie

-	 Diabetes	mellitus

-	 Auto-immuunziekten	(LED,	antifosfolipidensyndroom)

-	 Thrombofilie	(proteïne-S	en	–C	deficiëntie,	factor-V-Leiden,	hyperhomocysteïnemie)		

	 De	dagelijkse	praktijk

	 Bij	een	milde	verhoging	van	de	diastolische	bloeddruk	(90-100	mm	Hg)	zonder	proteïnurie,	

zonder	aanwijzing	voor	foetale	groeivertraging	en	zonder	klachten	die	wijzen	op	orgaan-

schade,	krijgt	de	zwangere het advies haar dagelijkse werkzaamheden te beperken.	Frequente	

controles	in	de	eerste	lijn	(verloskundige,	huisarts)	volstaan.	Het advies van de beperking van 

de dagelijkse werkzaamheden zal de hele zwangerschap blijven bestaan blijven bestaan en geldt 

uiteraard a fortiori voor de ernstiger vormen van het ziektebeeld. 

	 Bij	een	persisterende	hypertensie	boven	95	mm	Hg,	bij	proteïnurie	of	klachten	wordt	de		

zwangere	verwezen	naar	de	tweede	lijn,	alwaar	laboratorium	onderzoek	en	echoscopisch	

onderzoek,	eventueel	intensieve	bewaking	van	de	foetale	conditie	(CTG’s).	

	 Indien	de	tensie	stijgt	tot	boven	de	100	mm	Hg	en/of	er	aanwijzingen	zijn	voor	verminderde	

foetale	conditie	of	orgaanschade,	zal	de	zwangere	worden	opgenomen	voor	intensieve		

maternale	en	foetale	bewaking.	

	 Bij	vroege	preëclampsie	en	HELLP	(�4-3�	weken	zwangerschapsduur)	vindt	verwijzing	naar	

een	van	de	perinatologische	centra	plaats.	

	 Frazier	(�001)	vond	in	zijn	onderzoek	dat	bij	zwangeren	met	hypertensie	die	het	advies	kregen	

te	stoppen	met	werk	een	lagere	kans	hadden	op	een	kind	met	laag	geboortegewicht	dan		

diegene	die	dat	advies	niet	gekregen	hadden.

	 Behandeling

	 De	moeder	zal	behandeld	worden	met	antihypertensiva	als	de	diastolische	tensie	boven	de	

105-110	mmHg	komt.	De	maternale	en	foetale	conditie	worden	gecontroleerd,	hoe	ernstiger	

het	ziektebeeld,	hoe	intensiever	de	controles.	Zolang	de	maternale	en	de	foetale	conditie	het	

toelaten,	zal	men	proberen	de	zwangerschap	te	laten	voortduren	tot	de	risico’s	voor	het	kind	

om	geboren	te	worden	zo	klein	mogelijk	zijn.	Bij	verslechtering	van	de	maternale	of	foetale	

conditie	zal	de	baring	ingeleid	worden	of	een	sectio	caesarea	verricht	worden.	Dit	zal	in	de	

ernstige	gevallen	kunnen	leiden	tot	de	geboorte	van	een	veel	te	klein	en	veel	te	prematuur	

kind,	met	sterk	verhoogde	kans	op	perinatale	morbiditeit	en	mortaliteit.	

	 Prognose

	 Bij	adequate	behandeling	is	de	prognose	voor	de	moeder	goed,	zeker	bij	de	minder	ernstige	

vormen.	De	bloeddruk	en	de	orgaanperfusiestoornissen	herstellen	meestal	enkele	dagen	na	

	 de	bevalling.	Toch	is	preëclampsie	in	Nederland	de	belangrijkste	oorzaak	van	moedersterfte	

per	jaar	(ongeveer	5	sterfgevallen	per	jaar).	De	prognose	van	het	kind	hangt	af	van	de	ernst	

van	het	ziektebeeld.	Naar	schatting	�5%	van	de	perinatale	sterfte	houdt	verband	met	

zwangerschapshypertensie/preëclampsie

preëxistente hypertensie
	 Naast	de	hypertensie	die	tijdens	de	zwangerschap	ontstaat	(zwangerschapshypertensie/	

	 preëclampsie)	is	er	de	chronische	of	preëxistente	hypertensie,	die	al	voor	de	zwangerschap	

aanwezig	is.	Soms	wordt	deze	hypertensie	ontdekt	bij	de	eerste	zwangerschapscontrole.	Als	

de	hypertensie	al	bekend	is,	wordt	geadviseerd	pas	zwanger	te	worden	als	de	bloeddruk	met	

medicatie	goed	gereguleerd	is.	
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	 Tijdens	de	zwangerschap	kan	de	hypertensie	verergeren,	verder	is	de	kans	op	een	(gesuper-

poneerde)	preëclampsie	verhoogd.	Er	is	een	verhoogde	kans	op	foetale	groeivertraging,	

abruptio	placentae	en	intra-uteriene	vruchtdood.

	 Moeten	er	speciale	maatregelen	genomen	t.a.v	het	werk	bij	zwangere	vrouwen	met	een	

zwangerschapshypertensie?

	 In	de	literatuur	(zie	hoofdstuk1)	zijn	aanwijzingen	dat	fysiek	zwaar	werk	en	stress	geassocieerd	

zijn	met	een	verhoogd	risico	op	preeclampsie.	In	richtlijnen	wordt	extra	rust	aanbevolen.	In	de	

praktijk	zullen	zwangeren	met	deze	diagnose	al	in	de	minst	ernstige	vorm	vanuit	de	curatieve	

sector	het	advies	krijgen	te	stoppen	met	werken	en	thuis	te	rusten.	

	 Ook	bij	een	preëxistente	hypertensie	beveelt	de	projectgroep	aan	fysieke	belasting,	stress	

maar	ook	onregelmatige	werktijden	en	nachtdienst	te	beperken.	Uit	recente	literatuur	blijkt	

dat	werkstress	niet	alleen	bij	al	bestaande	hypertensie	het	ziektebeeld	verergerd,	maar	ook	bij	

gezonde	mensen	veranderingen	in	het	vaatstelsel	teweeg	kan	brengen	predisponerend	voor	

het	ontstaan	van	de	hypertensie	op	een	later	tijdstip	(Guimont	�006,	Lucini	�005,	�007)	Zodra	

er	bijkomende	ongunstige	factoren	zijn	(tensiestijging,	groeivertraging)	zal	de	zwangere	vanuit	

de	curatieve	sector	het	advies	krijgen	te	stoppen	met	werken	en	thuis	te	rusten.	

conclusie
4 Bij	elke	vorm	van	zwangerschapshypertensie/	preëclampsie	wordt	beperking	van	

de	dagelijkse	werkzaamheden	en	extra	rust	aanbevolen.	

d Mening	van	de	projectgroep

4 Bij	preëxistente	pre/existente	hypertensie:	werkstress,	fysiek	zwaar	werk	

en	onregelmatig	werk,	nachtdienst	beperken	dan	wel	vermijden.	Indien	er	

wel	complicaties	optreden	gelden	de	adviezen	van	zwangerschapshypertensie/	

preëclampsie.
d Mening	projectgroep
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harde buiken
	 Harde	buiken	zijn	contracties	van	de	uterus,	die	niet	tot	ontsluiting	leiden.	Deze	contracties	

nemen	tijdens	de	zwangerschap	toe	in	frequentie	van	1,3	per	uur	bij	�1-�4	weken	tot	4,9	bij	

38-40	weken.	‘s	Nachts	is	de	frequentie	hoger	dan	overdag.	Rust	doet	de	contracties	enigszins	

afnemen,	coïtus	doet	ze	sterk	toenemen	(Moore	�004).	Bij	lichamelijke	inspanning	kan	de	

frequentie	van	de	contracties	toenemen,	afhankelijk	van	de	soort	van	de	inspanning,	niet	van	

de	intensiteit.	Met	name	oefeningen	die	gepaard	gaan	met	rechtop	fietsen	of	lopen	(Durak	

1990,	Spinnewijn	1996,	Grisso	199�)	of	traplopen	(Grisso	199�)	doen	de	contracties	toenemen.	

Na	stoppen	van	deze	activiteiten	nemen	de	contracties	weer	af.	In	prospectief	onderzoek	werd	

bij	lichamelijke	belasting	een	significant	verschil	aangetroffen	ten	opzichte	van	zwangeren	

zonder	fysieke	belasting	in	hun	werk	(Koemeester	(199�).

	 Aangezien	“harde	buiken”	een	hinderlijke	klacht	is,	die	veel	onrust	geeft	bij	de	zwangere,	is	

werkaanpassing	van	staand	en	lopend	naar	zittend	werk	aan	te	raden.	Indien	dit	niet	helpt	

kunnen	werktijden	worden	aangepast.

conclusie
2 Er	zijn	aanwijzingen	dat	de	frequentie	van	“harde	buiken”	toeneemt	bij	

lichamelijke	inspanning	waarbij	gefietst,	gestaan	of	gelopen	wordt.	

a2 Koemeester	(199�)

c Durak	1990,	Spinnewijn	1996,	Grisso	199�
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rugklachten
	 Meer	dan	twee/derde	van	de	vrouwen	ervaart	rugklachten	tijdens	de	zwangerschap.	De	pijn	

neemt	toe	gedurende	de	zwangerschap	en	heeft	invloed	op	het	dagelijks	functioneren	zowel	

privé	als	op	het	werk,	het	gaat	om	aktiviteiten	zoals	tillen,	dragen,	zitten,	lopen	en	bijvoor-

beeld	schoonmaken.	Pennick	en	Young	(Cochane	systematic	review,	�007)	zijn	nagegaan	wat	

de	effecten	zijn	van	interventies	om	rugpijn	in	de	zwangerschap	te	voorkomen	en	te	behandelen.	

Zij	concuderen	dat	hierover	geen	betrouwbare	studies	zijn,	de	meeste	zijn	van	matige	kwaliteit	

door	de	grote	kans	op	bias.	Zij	trekken	(op	basis	van	8	studies)	een	voorzichtige	conclusie	dat	

speciale	oefeningen	voor	zwangeren,	zoals	fysio-	en	oefentherapie	en	acupunctuur	de	klachten	

in	grotere	mate	verminderen	dan	alleen	de	gerbuikelijke	prenatale	zorg.	Opmerkelijk	was	dat	

“oefeningen	in	het	water”	zwangeren	langer	aan	het	werk	hield.

conclusie
3 Rugklachten	komen	veel	voor	tijdens	de	zwangerschap.	Uit	de	literatuur	blijkt	dat	er	

aanwijzingen	zijn	dat	fysio-	en/of	oefentherapie	gericht	op	zwangeren	rugklachten	

tijdens	de	zwangerschap	kunnen	verminderen,	meer	dan	gewone	prenatale	zorg.
a2 Pennick	and	Young	�007

4 Bij	rugklachten	is	het	belangrijk	de	fysieke	belasting	in	het	werk	te	beperken.

d Mening	projectgroep
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bekkenpijn 
	 Inleiding

	 Tijdens	de	zwangerschap	is	er	een	fysiologische	toename	van	de	beweeglijkheid	in	de	

gewrichten	in	de	benige	bekkenring	als	voorbereiding	op	de	baring.	Deze	veranderingen	in	

	 het	bekken,	wellicht	aangevuld	met	houdingsverandering	door	de	verandering	van	het	

lichaamszwaartepunt,	leiden	bij	ongeveer	de	helft	van	alle	zwangeren	tot	het	in	meer	of	

	 mindere	mate	optreden	van	pijn	laag	in	de	rug	of	rond	het	bekken.	Steeds	meer	vrouwen	

hebben	tijdens	de	zwangerschap	of	in	het	kraambed	klachten	hebben	van	bekkenklachten	

(Rost	�004,	Wu	�004).	

	 Bekkenklachten	gedurende	zwangerschap	gaan	in	circa	70%	van	de	gevallen	gepaard	met	

ziekteverzuim	(Mogren	IM	�005).	Bedrijfsartsen,	huisartsen,	verloskundigen	en	gynaecologen	

die	geconfronteerd	worden	met	klachten	van	bekkeninstabiliteit	dienen	deze	klachten	serieus	

te	nemen.	Hierbij	moeten	psychosociale	factoren	eveneens	aandacht	krijgen:	het	hoge	ver-

wachtingspatroon	van	moderne	aanstaande	ouders,	in	combinatie	met	de	hoge	eisen	die	

	 de	huidige	zwangere	aan	zichzelf	stelt,	evenals	de	eisen	die	de	maatschappij	aan	haar	stelt,	

kunnen	factoren	zijn	die	ertoe	leiden	dat	de	draaglast	de	draagkracht	overschrijdt,	wat	zich	uit	

in	lichamelijke	klachten	zoals	het	peripartaal	bekkenpijnsyndroom	(Pel	1995).	De	behandeling	

en	begeleiding	van	deze	groep	zwangeren	dient	gericht	te	zijn	op	de	preventie	van	ernstige	

morbiditeit	(arbeidsongeschiktheid,	invaliditeit)	in	de	toekomst.

	 Predisponerende	factoren

	 Predisponerende	factoren	zijn	lage	rug-	en/of	bekken	klachten	tijdens	de	vorige	zwangerschap	

en	trauma	van	de	lage	rug	en/of	bekken	in	de	voorgeschiedenis	(Mogren	IM	�006),	een		

verhoogde	Body	Mass	Index	(BMI).	Ook	psychosociale	factoren	en	factoren	gelegen	in	het	

werk,	zoals	hoge	stressexpositie,	lage	werk	tevredenheid	en	zware	fysieke	arbeid,	spelen	

daarbij	een	belangrijke	rol	(Albert	HB	�006,	Wu	�004).	De	diagnostiek	is	veelal	uitsluitend	

gebaseerd	op	het	klachtenpatroon.	Objectieve,	door	fysisch-diagnostisch	onderzoek	verkregen	

criteria	voor	de	diagnose	ontbreken.	Lichamelijk	onderzoek	buiten	de	gangbare	observatie	van	

het	zitten,	het	opstaan	en	het	gaan	heeft	weinig	toegevoegde	waarde.	De	belangrijkste	risico-

factoren	en	prognostische	factoren	zijn	immers	anamnestisch	in	kaart	te	brengen.	Indien	men	

na	de	bevalling	de	ernst	van	de	aangegeven	klachten	toch	wil	objectiveren/onderbouwen	met	

lichamelijk	onderzoek	is	de	ASLR	(Active	Straigt	Leg	Raise)	test	een	mogelijkheid	omdat	er	een	

goede	correlatie	bestaat	met	zelfrapportage	van	pijn	en	ondervonden	beperkingen	(Quebec	

Back	Pain	Disability	Scale).	(Mens)	Pijnprovocatietesten	worden	de	bedrijfsarts	niet	in	dank	

afgenomen	en	zijn	onnodig.

	 Symptomatologie

	 Pijnklachten	staan	bij	bekkenklachten	op	de	voorgrond.	Pijn	kan	middenvoor	in	het	bekken	(op	

of	rond	het	schaambeen),	links	en/of	rechts	onder	in	de	rug	of	rond	de	stuit	optreden	en	uit-

stralen	langs	de	binnenkant	van	het	bovenbeen	naar	de	lies	of	de	schede.	De	klachten	nemen	

toe	bij	vermoeidheid	en	bij	bepaalde	bewegingen	zoals	bukken,	draaien	in	de	rug,	omdraaien	

in	bed,	fietsen	op	een	hobbelige	weg,	hardlopen	of	andere	schokkerige	bewegingen.	

	 De	pijn	en	de	immobiliteit	variëren	in	ernst	van	zeer	aanvaardbaar	en	inpasbaar	in	het	dage-

lijks	leven	tot	zeer	hevig	en	leidend	tot	invaliditeit.	De	problemen	kunnen	optreden	op	elk	

moment	van	de	zwangerschap	tot	soms	zeer	lang	daarna	(meer	dan	een	jaar	post	partum).	

	 Bij	ongeveer	1	op	de	�000	vrouwen	met	klachten	rondom	zwangerschap	en	baring	blijven	ook	

na	deze	periode	restverschijnselen	aanwezig.	De	pathofysiologie	van	bekkeninstabiliteit	of	

peripartaal	bekkenpijnsyndroom	is	onbekend.	Bij	vrouwen	met	een	hypermobiliteitssyndroom,	

veroorzaakt	door	een	aangeboren	of	verworven	deficiëntie	van	het	steun-	en	bandapparaat	

(bijvoorbeeld	de	ziekte	van	Ehlers-Danlos),	zullen	ernstige	klachten	tijdens	of	na	de	bevalling	

frequenter	optreden.	De	geringe	incidentie	van	deze	aandoeningen	verklaart	echter	niet	de	

frequentie	waarmee	klachten	van	bekkeninstabiliteit	voorkomen.	

	 Therapie	

	 De	aanbevolen	therapie	bestaat	uit	dosering	van	beweging	afgewisseld	met	rust,	houdings-	

	 en	oefentherapie	(Mensendieck,	Cesar,	fysiotherapie,	in	extreme	gevallen	revalidatie	arts)	
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	 en	ondersteuning	van	het	spierapparaat	met	behulp	van	bijvoorbeeld	een	bekkenband.	

	 Geen	van	deze	maatregelen	is	door	wetenschappelijk	onderzoek	onderbouwd	of	gevalideerd.	

Het	beëindigen	van	de	zwangerschap	door	middel	van	een	(primaire)	sectio	caesarea	is	niet	

geïndiceerd,	aangezien	niet	is	aangetoond	dat	een	normale	vaginale	baring	het	beloop	of	de	

prognose	nadelig	beïnvloedt.	

	 De	lange	termijn	effecten	van	oefentherapie	zijn	onderzocht	in	een	groep	van	118	vrouwen	met	

zwangerschapsgerelateerde	bekkenpijn.	Een	groep	kreeg	alleen	informatie,	een	tweede	groep	

informatie	en	oefeningen	voor	thuis	en	de	laatste	groep	werd	een	trainingsprogramma	aange-

boden.	Na	de	interventie	(in	week	38	van	de	zwangerschap)	en	tot	1�	maanden	post	partum	

werden	de	effecten	geëvalueerd.	Er	bleek	geen	verschil	te	bestaan	tussen	de	3	groepen	wat	

betreft	beperkingen	bij	het	dagelijks	functioneren	of	in	pijnscore.	(Nilsson-Wikmar)

	 Er	zijn	een	tweetal	onderzoeken	verricht	naar	de	behandeling	van	zwangerschapsgerelateerde	

bekkenklachten	met	een	interventie	post	partum	in	de	vorm	van	oefentherapie.	Mens	et	al.	

onderzocht	bij	44	vrouwen	de	effecten	van	het	oefenen	van	de	schuine	buikspieren	gedurende	

8	weken.	Er	werden	3	groepen	gevormd	waarvan	een	de	schuine-	en	een	de	lange	buikspieren	

oefenden,	de	controle	groep	onthield	zich	van	oefeningen.	Er	werd	geen	effect	gemeten	(Mens)

	 Stuge	daarentegen	vond	een	positief	effect	van	individuele	fysiotherapie	met	speciale	stabili-

serende	oefeningen	versus	conventionele	fysiotherapie.	De	pijnscore	was	lager,	er	waren	

minder	beperkingen	in	het	dagelijks	leven,	bij	lichamelijk	onderzoek	waren	de	scores	op		

de	pijnprovocatietesten	lager.	De	groep	werd	tot	�	jaar	post	partum	gevolgd	en	de	positieve	

effecten	hielden	aan	(Stuge	�004).	

	 Prognose

	 Bekkenklachten	houden	meestal	niet	meteen	op	na	de	bevalling.	De	resultaten	hierover	in	

	 de	literatuur	zijn	wisselend.	Uit	een	prospectief	onderzoek	onder	1789	vrouwen	met	bekken-

pijn	bleek	dat	de	prognose	op	langere	termijn	uitstekend	was.	De	meerderheid	van	de	vrouwen	

was	een	maand	na	de	bevalling	van	de	pijn	af.	Er	was	een	duidelijk	verschil	in	prognose	tussen	

de	vrouwen	met	pijn	in	minder	dan	drie	gewrichten	van	de	bekkengordel	en	de	vrouwen	met	

pijn	in	alle	3	de	gewrichten	(de	beide	SI	gewrichten	en	de	symfyse).	Van	de	laatste	groep	was	

�1%	na	�	jaar	nog	niet	van	de	pijn	af.	In	de	totale	groep	bedroeg	dit	percentage	na	�	jaar	

8,5%.	Risicofactoren	voor	het	aanhouden	van	de	pijn	waren	bij	aanvang	van	het	onderzoek:	

hoge	subjectieve	pijnscore,	oudere	leeftijd,	meerdere	kinderen,	bekkenpijn	in	een	eerdere	

zwangerschap,	lager	opgeleid,	slechtere	mobiliteit	en	hoge	score	bij	objectieve	pijntesten	

(Albert	�006).

	 Uit	een	ander	onderzoek	blijkt	dat	een	half	jaar	na	de	bevalling	nog	circa	40%	van	de	vrou-

	 wen	bekkenklachten	heeft	(Mogren	IM	�005).	Bekkenklachten	post	partum	worden	met	name	

gezien	bij	vrouwen	die	al	vroeg	in	de	zwangerschap	bekkenklachten	hebben	ontwikkeld,	bij	

een	hogere	leeftijd,	i.g.v.	hogere	BMI,	hypermobiliteit	van	gewrichten,	en	bij	vrouwen	die	hun	

klachten	gedurende	de	zwangerschap	als	ernstig	hebben	ervaren	(Ostgaard	1996).	In	een	

cohort	studie	van	799	zwangeren	waren	bekkenklachten	3	jaar	na	de	bevalling	bij	5%	van	hen	

aanwezig.	Onder	vrouwen	die	al	bekkenklachten	hadden	tijdens	de	zwangerschap	(�31/799)	

was	dit	aantal	significant	hoger	en	bedroeg	�0%	(Noren	�00�).

	 Er	is	verschil	aangetoond	tussen	vrouwen	met	aanhoudende	zwangerschapsgerelateerde	

	 bekkenpijn,	voorbijgaande	zwangerschapsgerelateerde	bekkenpijn,	en	een	controlegroep	

zonder	pijn.	De	groep	met	de	aanhoudende	bekkenpijnklachten	verschilde	niet	van	de	andere	

�	groepen	bij		MRI,	röntgenfoto’s,	bloed	en	urineonderzoek,	maar	bij	lichamelijk	onderzoek	

werd	meer	pijn	gevonden	bij	palpatie	van	de	spieren	en	ligamenten	en	meer	positieve	provo-

catietesten.	Ook	week	deze	groep	significant	af	bij	een	psychologische	test	(Pain	Treatment	

Responsivity	scale	van	de	MBHI).	Zij	vertoonden	een	psychologisch	patroon	dat	predisponeert	

voor	het	ontwikkelen	van	chronische	pijn	(coping	stijl	en	persoonlijke	eigenschappen)	(Hansen	

�005).

	 Recent	Nederlands	onderzoek

	 In	�006	verscheen	in	Maastricht	het	proefschrift	van	Caroline	Bastiaenen	over	diagnostiek	

	 en	interventies	bij	bekkenklachten.	Bij	vergelijking	van	de	4	meest	toegepaste	diagnostische	

stategieën	bleken	de	verschillen	veel	groter	dan	de	overeenkomsten.	‘Ieder	van	de	onderzochte	
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diagnostische	strategieën	selecteerde	andere	vrouwen	“lijdende“	aan	al	dan	niet	bekkenpijn	

of	lage	rugpijn.	Er	werden	tevens	een	grote	hoeveelheid	problemen	geconstateerd	die	voor-

namelijk	betrekking	hadden	op	de	validiteit	van	deze	strategieën’.

	 Daarnaast	verrichte	zij	een	interventiestudie,	startend	3	weken	na	de	bevalling.	De	standaard	

huidige	zorg	werd	vergeleken	met	een	speciaal	ontworpen	begeleidingsprogramma	door	een	

fysiotherapeut,	met	als	doel	het	verhogen	van	het	niveau	van	activiteiten,	met	aandacht	voor	

niet-somatische	aspecten.	Een	opvallende	uitkomst	was	dat	zij	slechts	weinig	vrouwen	kon	

includeren	in	de	interventiestudie	als	gevolg	van	het	snelle	herstel	in	de	eerste	weken	na		

de	bevalling.	

	 In	de	groep	vrouwen	die	na	3	weken	nog	duidelijke	klachten	hadden	en	in	de	studie	geinclu-

deerd	werden	was	er	een	significant	snellere	verbetering	te	zien	van	de	deelnemers	in	de	

interventiegroep.	Een	jaar	na	de	bevalling	is	het	herstel	in	beide	groepen	goed,	meer	dan	

80%	herstelt	in	beide	groepen	geheel	of	grotendeels.	De	kosten	met	betrekking	tot	het	ziekte-

verzuim	na	afloop	van	het	bevallingsverlof	blijken	in	de	controle	groep	ongeveer	twee	maal	zo	

hoog	als	in	de	experimentele	interventiegroep.	De	verschillen	zijn	echter	niet	significant	(grote	

betrouwbaarheidsintervallen	van	deze	kosten).	Blijkbaar	spelen	er	nog	andere	factoren	die	

geen	betrekking	hebben	op	de	klachten	een	belangrijke	rol	bij	de	werkhervatting	van	jonge	

moeders	dan	de	gemeten	factoren.	

	 Van	belang	is	dat	een	terugkerende	episode	van	de	pijn	in	het	jaar	na	de	bevalling	normaal	is	

in	beide	groepen.	

	 Haar	slotconclusie:	‘Zwangerschapsgerelateerde	bekkenpijn	blijkt	een	normaal	symptoom	

tijdens	de	zwangerschap	met	een	goede	prognose	na	de	bevalling.	Tijdens	de	zwangerschap	

wordt	een	“blijf	actief”	beleid	aanbevolen.	De	belangrijkste	doelstelling	van	een	interventie	

kort	na	de	bevalling	is	een	snelle	terugkeer	naar	de	normale	dagelijkse	activiteiten’.

	 Bedrijfsgeneeskundige	aspecten

	 Het	is	belangrijk	om	te	beseffen	dat	chronische	pijnklachten	die	bij	bekkenklachten	worden	

ervaren	veel	energie	kosten	en	de	belastbaarheid	t.a.v.	arbeid	negatief	beïnvloeden.	Aanpas-

sing	van	het	werk	zowel	in	de	intensiteit	als	in	de	duur	van	de	belasting	zullen	vaak	verlichting	

van	de	klachten	geven.	De	zwangere	werknemer	moet	de	mogelijkheid	hebben	tot	verandering	

van	houding	en	positie	en	zonodig	kunnen	rusten.	Dit	geldt	eveneens	voor	de	zwangere	met	

een	kantoorbaan.	Belastend	woon-	werkverkeer	(met	langdurig	in	de	file	staan)	dient	vermeden	

te	worden,	bijvoorbeeld	door	aanpassing	van	de	werkuren	(woonwerkverkeer	buiten	de	spits).	

	 Het	is	belangrijk	om	te	beseffen	dat	chronische	pijnklachten	die	bij	bekkenklachten	worden	

ervaren	veel	energie	kosten	en	de	belastbaarheid	t.a.v.	arbeid	negatief	beïnvloeden.	Aanpas-

sing	van	het	werk	zowel	in	de	intensiteit	als	in	de	duur	van	de	belasting	zal	vaak	verlichting	

van	de	klachten	geven.	

	 Gegevens	over	de	effecten	van	fysiotherapie	zijn	niet	eenduidig.	Psychologische	factoren	

spelen	een	rol	bij	het	chronisch	worden	van	pijn,	ook	bij	bekkenpijn.

conclusie
2 Het	chronisch	worden	van	zwangerschapsgerelateerde	bekkenpijn	is	multi-

factorieel	bepaald.	Vrouwen	met	pijn	in	zowel	de	symfyse	als	de	beide	SI	

gewrichten	hebben	een	slechtere	prognose.	Vrouwen	met	een	slechtere		

uitgangssituatie	dwz	veel	subjectieve	pijn,	veel	beperkingen	in	de	mobiliteit		

en	veel	objectief	vast	te	stellen	positieve	provocatietesten	hebben	een	slechtere	

prognose.	Psychologische	factoren	spelen	hoogstwaarschijnlijk	een	rol	net	als	bij	

andere	chronische	pijnsyndromen.
a2 Albert	�006

b Hansen	�005
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3 Zwangerschapsgerelateerde	bekkenpijn	blijkt	een	normaal	symptoom	tijdens	

de	zwangerschap	met	een	goede	prognose	na	de	bevalling.	Tijdens	de	zwanger-

schap	wordt	een	“blijf	actief”	beleid	aanbevolen,	met	in	acht	neming	van	de	

beperkingen	in	de	fysieke	belastbaarheid	uit	hoofdstuk	1.	De	belangrijkste	

doelstelling	van	een	interventie	kort	na	de	bevalling	is	een	snelle	terugkeer	naar	

de	normale	dagelijkse	activiteiten’

b Bastiaenen	�005,	�006

4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	bij	zwangerschapsgerelateerde	bekkenpijn	

een	multidisciplinaire	therapeutische	benadering,	waarbij	ook	expliciet	aandacht	

is	voor	de	psychologische	aspecten	een	meerwaarde	kan	hebben.
d Mening	projectgroep
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hyperemesis
	 Braken	en	misselijkheid	zijn	geen	ongewone	verschijnselen	in	de	vroege	zwangerschap.		

Als	het	braken	zo	erg	is	dat	er	sprake	is	van	een	maternaal	gewichtsverlies	en	dehydratie	

(electrolytstoornissen/ketonurie)	spreekt	men	van	hyperemesis	gravidarum.	Hyperemesis		

gravidarum	kan	het	gevolg	zijn	van	psychogene	en	somatische	aandoeningen	(mola	of	meer-

lingzwangerschap).	Meestal	is	de	oorzaak	van	hyperemesis	gravidarum	niet	bekend.	

	 Na	ziekenhuisopname	nemen	de	klachten	meestal	direct	in	ernst	af,	zonder	enige	vorm	van	

therapie.	Electrolytstoornissen	(hypokaliëmie!)	moeten	bestreden	worden.	Als	het	braken	lang	

aanhoudt	is	suppletie	van	vitaminen,	met	name	B1,	gewenst.

	 Bij	matig	braken	of	misselijkheid	lijkt	op	praktische	gronden	een	individuele	aanpak	aan	te	

bevelen	in	de	vorm	van	aanpassing	van	de	werktijden	of	extra	rustpauzes,	waarbij	ook	aan-

dacht	kan	gegeven	worden	aan		het	vermijden	van	uitlokkende	geuren	als	koffie,	of	misselijk-

heid	verwekkende	chemische	agentia	uit	de	beroepsomgeving.	

conclusie
4 Bij	matig	braken	of	misselijkheid	lijkt	op	praktische	gronden	een	individuele	

aanpak	aan	te	bevelen,	in	de	vorm	van	aanpassing	van	de	werktijden	of	extra	

rustpauzes	en	het	vermijden	van	uitlokkende	geuren.
d Mening	experts/	mening	projectgroep

literatuur
	 Heineman	MJ	(red)	Obstetrie	en	gynaecologie.	De	voortplanting	van	de	mens.	5e	druk.	Elsevier	

Gezondheidszorg,	Maarsen	�004.	

spataderen 
	 Spataderen	(varicosis)	kunnen	ontstaan	of	verergeren	tijdens	een	zwangerschap.	Spataderen	

zijn	zeer	hinderlijk,	niet	alleen	door	het	ontsierend	effect	maar	ook	door	de	pijnklachten	en	

het	storende	“moede	gevoel”.	

	 De	ernst	van	spataderen	wordt	beïnvloed	door	zowel	staand	werk	als	aantal	zwangerschappen	

(Beebe-Drimmer	�005,	Sobaszek	1998).
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conclusie
3 Het	onstaan	en	de	ernst	van	spataderen	wordt	beïnvloed	door	het	aantal	

zwangerschappen	en	door	staand	werk.

c Beebe-Drimmer	�005,	Sobaszek	1998

4 Bij	spataderen	in	de	zwangerschap	moet	staand	werk	beperkt	worden.		

Aanbevolen	wordt	elastische	kousen	te	dragen.

d Mening	projectgroep

literatuur
	 Beebe-Drimmer	JC,	Pfeifer	JR,	Engle	JS	et	al.	The	epidemiology	of	chronic	venous	insuffiency	

ans	varicose	veins.	Ann	Epidemiol	�005;15:175-184.	

	 Sobaszek	A,	Frimal	P,	Tiberguent	A	et	al.	Venous	insuffiency	of	the	lower	limbs	and	working	

conditions.	Phlebology	1998;13:133-41.	

vaginaal bloedverlies
	 Bloedverlies	tijdens	de	zwangerschap	is	een	alarmsymptoom.	In	het	eerste	trimester	van		

de	zwangerschap	kan	het	het	eerste	symptoom	zijn	van	een	miskraam,	in	het	tweede	en	met	

name	in	het	derde	trimester	een	symptoom	van	ernstige	pathologie	zoals	vroeggeboorte,	

	 placenta	praevia	of	abruptio	(solutio)	placentae.	Indien	deze	ernstige	pathologie,	en	ook	

gynaecologische	oorzaken	van	bloedverlies	zoals	chlamydia	infectie	of	portio	pathologie,	zijn	

uitgesloten	kan	het	bloedverlies	toch	wisselend	blijven	bestaan.	

	 Bloedverlies	zonder	duidelijke	oorzaak

	 Bij	voortdurend	of	herhaald	bloedverlies	bestaat,	ook	als	geen	diagnose	gesteld	is,	een	ver-

hoogd	perinataal	risico	en	dient	de	behandeling	in	de	tweede	lijn	gecontinueerd	te	worden.	

Bij	kortdurend	éénmalig	bloedverlies	waarbij	geen	oorzaak	is	vastgesteld,	hoeft	de	zwangere	

niet	in	de	tweede	lijn	gecontroleerd	te	worden.	Indien	na	onderzoek	pathologie	van	de	zwan-

gerschap	is	uitgesloten,	en	de	zwangere	intermitterend	bloedverlies	blijft	houden	lijkt	een	

individuele	aanpak	van	eventuele	werkaanpassing	op	zijn	plaats,	in	overleg	met	de	curatieve	

sector.	

	 Frazier	(�001)	vond	in	zijn	onderzoek	dat	bij	zwangeren	met	vaginaal	bloedverlies	die	het	

advies	kregen	te	stoppen	met	werk	een	lagere	kans	hadden	op	een	kind	met	laag	geboorte-

gewicht	dan	diegene	die	dat	advies	niet	gekregen	hadden.

conclusie
4 Bloedverlies	tijdens	de	zwangerschap	gaat	gepaard	met	een	verhoogd	maternaal	

en	foetaal	risico.	Verwijzing	naar	de	tweede	lijn	en	onderzoek	naar	de	oorzaak	

van	het	bloedverlies	is	noodzakelijk.	Indien	voor	het	bloedverlies	geen	oorzaak	

wordt	gevonden	blijft	er	een	verhoogd	risico	bestaan.	
d RL	NVOG	/	mening	projectgroep

4 Indien	bij	zwangeren	met	vaginaal	bloedverlies	na	onderzoek	pathologie	van	de	

zwangerschap	is	uitgesloten,	en	de	zwangere	intermitterend	bloedverlies	blijft	

houden	lijkt	een	individuele	aanpak	van	eventuele	werkaanpassing	op	zijn	plaats,	

in	overleg	met	de	curatieve	sector.	
d Mening	projectgroep

literatuur
	 Frazier	et	al,	Employment	during	pregnancy.	Obstet	Gynecol	�001;97:971-5.	
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oedeem 
	 Orthostatisch	oedeem	(symmetrisch	oedeem	van	de	onderbenen)	treedt	frequent	op	in	het	3e	

trimester	van	de	zwangerschap,	als	gevolg	van	afname	in	de	plasmacolloïd-osmotische	druk	

en	de	stijging	van	de	veneuze	druk	in	de	benen.	Het	dient	onderscheiden	te	worden	van	het	

oedeem	dat	kan	optreden	bij	zwangerschapshypertensie,	dit	oedeem	is	op	andere	plaatsen	

gelokaliseerd	(gelaat,	handen)	of	bij	een	trombosebeen	(eenzijdig).	

	 Orthostatisch	oedeem	is	niet	ernstig	maar	wel	hinderlijk	voor	de	zwangere.	Indien	zij	nog	

werkt	(het	is	een	kwaal	van	de	laatste	zwangerschapsweken)	lijkt	het	aan	te	raden	het	werk	

aan	te	passen	aan	haar	klachten.	

conclusie
4 De	projectgroep	beveelt	aan	om	bij	zwangere	vrouwen	met	ernstige	mechanische	

klachten	door	oedeem	van	de	onderbenen	het	werk	aan	te	passen	(zittend	in	

plaats	van	staand,	rustperiodes,	benen	hoog	leggen,	eventueel	zelfs	stoppen	met	

werken).
d Mening	projectgroep

literatuur
	 Mohaupt	MG.	Odeme	in	der	Schwangerschaft	–	banal?	Ther	Umschau	�004;61:687-90.	

	 Reynolds	D.	Severe	gestational	edema.	J	Midwifery	Womens	Health	�003;48:	146-8.	

duur van het bevallingsverlof bij afwijkende zwangerschappen en bevallingen
	 Bij	een	bevalling	onder	de	�4	weken	is	er	wettelijk	geen	bevallingsverlof.	Gezien	de	grote	

emotionele	impact	van	een	dergelijke	extreme	vroeggeboorte	met	verlies	van	het	kind,		

verdient	het	aanbeveling	hiervoor	een	standaard	herstelperiode	van	4	weken	te	regelen		

om	geestelijk	en	lichamelijk	herstel	te	bevorderen.

	 Bij	een	bevalling	van	een	prematuur,	dysmatuur	of	ziek	kind	dat	geruime	tijd	(langer	dan	een	

week)	opgenomen	wordt	op	een	couveuse/neonatologieafdeling,	komt	het	er	vaak	op	neer	dat	

dit	de	maximale	zorg	van	(meestal	de)	moeder	door	de	borstvoeding,	het	kolven	en	zieken-

huisbezoek	vaak	een	dagtaak	is.	Van	een	normale	verlofperiode	is	geen	sprake.	Dit	geldt	ook	

voor	een	baby	met	een	ernstige	aangeboren	afwijking.	Daarom	vindt	de	projectgroep	dat	bij	

een	bevalling	van	een	prematuur	kind	of	een	dysmatuur	of	ziek	kind	dat	langer	dan	een	week	

opgenomen	wordt	op	een	couveuse/neonatologieafdeling,	het	aanbeveling	verdient	het	beval-

lingsverlof	te	verlengen	met	maximaal	10	weken,	zodat	de	werknemer	toch	de	normale	hoe-

veelheid	weken	met	haar	baby	thuis	kan	doorbrengen	voor	zij	het	werk	gaat	hervatten.

	 Het	probleem	is	in	de	huidige	praktijk	is	dat	het	UWV	niet	in	een	regeling	voorziet.	Volgens		

de	standaard	arbeidsongeschiktheid	ten	gevolge	van	zwangerschap	en	bevalling	is	er	geen	

sprake	van	ziekte	of	arbeidsongeschiktheid	bij	de	moeder.	Het	risico	op	meningsverschil	met	

de	werkgever	dreigt	soms.	Het	verdient	aanbeveling	bij	deze	vrouwen	een	regeling	te	creëren,	

hetzij	als	bevallingsverlof	hetzij	als	ziekte,	waarbij	ernaar	gestreefd	wordt,	na	afloop	van	het	

bevallingsverlof	het	werk	geleidelijk	te	hervatten.

conclusie
4 De	projectgroep	beveelt	een	standaard	herstelperiode	van	4	weken	aan	bij	

zwangeren	die	bevallen	voor	de	�4e	week	om	het	geestelijk-	en	lichamelijk	

herstel	te	bevorderen.
d Mening	projectgroep

4 De	projectgroep	beveelt	aan	bij	een	bevalling	van	een	premature,	dysmature	of	

zieke	baby,	of	een	baby	met	een	ernstige	aangeboren	afwijking	het	bevallings-

verlof	te	verlengen	met	maximaal	10	weken.
d Mening	projectgroep
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4 Het	verdient	aanbeveling	bij	deze	vrouwen	(moeders	van	een	premature,	

dysmature	of	zieke	baby,	of	babies	met	een	ernstige	aangeboren	afwijking)	een	

regeling	te	creëren,	hetzij	als	bevallingsverlof	hetzij	als	ziekte,	waarbij	ernaar	

gestreefd	wordt,	na	afloop	van	het	bevallingsverlof	het	werk	geleidelijk	te	

hervatten.	

d Mening	projectgroep

kunstverlossing en sectio caesarea
	 Thompson	vond	in	zijn	onderzoek	dat	vrouwen	met	een	keizersnede	vaker	in	het	ziekenhuis	

heropgenomen	moesten	worden	en	zij	rapporteerden	significant	meer	vermoeidheid/uitput-

ting,	slaapstoornissen	en	darmproblemen	in	de	eerste	8	weken	na	de	bevalling	(Thompson	

�00�).	De	toename	van	algemene	klachten,	afgenomen	vitaliteit	en	toegenomen	beperkingen	

in	het	lichamelijk	functioneren	werd	ook	beschreven	4-8	weken	na	de	bevalling	(Gjerdingen	

1991	en	McGovern	�006).	Vrouwen	met	een	vacuüm	of	tangverlossing	rapporteerden	meer	pijn	

van	het	perineum	en	seksuele	problemen	tot	�4	weken	postpartum.	Over	het	meer	voorkomen	

van	urine	incontinentie	zijn	de	berichten	tegenstrijdig	(Thompson	�00�,	Brown	1998).

conclusie
2 Het	is	aannemelijk	dat	vrouwen	na	een	bevalling	middels	een	keizersnede	meer	

algemene	lichamelijke	gezondheidsklachten	en	beperkingen	in	het	lichamelijk	

functioneren	hebben	dan	na	een	normale	bevalling,	tot	zeker	8	weken	na	de	

bevalling.	
b Thompson	�00�

c Gjerdingen	1991,	McGovern	�006

2 Vrouwen	die	een	tang-	of	vacuümverlossing	hebben	meegemaakt	hebben	lang-

durig	meer	specifieke	problemen	(pijn,	seksueel).	Het	is	onduidelijk	hoe	dit	zijn	

invloed	heeft	op	het	functioneren.
b Thompson	�00�

b Brown	1998

4 Het	herstel	na	een	kunstverlossing	of	sectio	caesarea	verloopt	binnen	de	termijn	

van	het	bevallingsverlof,	echter	bij	het	optreden	van	complicaties	(bijvoorbeeld	

bekkenbodemproblematiek)	zal	dit	verlof	niet	toereikend	zijn	voor	het	herstel.	

De	projectgroep	adviseert	aanpassing	in	werk	of	werktijden	aangewezen,	

eventueel	in	overleg	met	de	curatieve	sector.	

d Mening	projectgroep
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psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap en postpartumperiode
	 De	veranderingen	in	de	belastbaarheid	tijdens	zwangerschap	en	postpartumperiode	kunnen	

gepaard	gaan	met	stress	en	zowel	direct	als	indirect	leiden	tot	het	ontwikkelen	van	psychiatri-

sche	ziekten	(Stocky	�000).	Zwangeren	en	werknemers	in	de	postpartumperiode	hebben	een	

verhoogd	risico	op	het	(opnieuw)	krijgen	van	een	psychiatrische	stoornis.	Stemmingsstoornissen	

komen	voor	bij	1	op	de	8	zwangerschappen	en	zijn	daarmee	de	meest	voorkomende	psychia-

trische	stoornissen	in	de	perinatale	periode.	Een	psychose	tijdens	de	zwangerschap	of	in	het	

kraambed	komt	slechts	sporadisch	voor	(Klompenhouwer	1994).	Hier	volgt	een	overzicht	van	

psychoses	en	stemmingsstoornissen	(depressie,	paniekstoornis	en	post	traumatische	stress	

stoornis)	tijdens	zwangerschap	en	perinatale	periode,	de	risicofactoren	en	de	invloed	op	de	

belastbaarheid	in	het	werk.	Behalve	van	de	eigen	literatuursearch	is	gebruik	gemaakt	van	de	

website	www.poppoli.nl,	van	het	multidisciplinaire	centrum	van	het	Lucas	Andreasziekenhuis	

Amsterdam.	

	 Ziektebeelden

	 Stemmingsstoornissen

	 De	post	partum-	of	kraambedpsychose	(=bipolair)	(0,1	-	0,�%)	ontstaat	binnen	�	weken	na	

	 de	bevalling	en	voldoet	in	de	meeste	gevallen	aan	de	criteria	van	een	bipolaire	stoornis.	

Hoewel	de	prognose	gunstig	is	zijn	deze	vrouwen	kwetsbaar	voor	het	ontwikkelen	van	een	

volgende	episode	in	de	kraamtijd	(geschat	op	75-90%)	en	daarbuiten.	(Robertson	04,		

Knoppert	0�)	De	kans	voor	een	vrouw	op	het	doormaken	van	een	psychotische	episode	tijdens	

de	zwangerschap	of	in	het	kraambed	is	1-�	op	1000	(Kendell	1987).	Veel	psychosen	ontstaan	in	

het	kader	van	een	preëxistente	stoornis,	zoals	schizofrenie	of	een	bipolaire	stoornis	(Kumar	

1995).	Met	name	bij	een	psychose	in	het	kader	van	een	bipolaire	stoornis	is	een	bevalling	een	

luxerende	factor	(Chaudron	�003).	

	 De	babyblues	(30-70%)	is	de	meest	voorkomende	stemmingsstoornis	met	als	voornaamste	

kenmerken	emotionele	labiliteit,	prikkelbaarheid,	huilbuien,	angstigheid,	slaapproblemen	

	 en	verminderde	eetlust.	De	verschijnselen	treden	meestal	op	3	a	4	dagen	na	de	bevalling	

	 en	duren	niet	langer	dan	�	weken.	Daarentegen	maakt	10	tot	1�%	van	de	zwangere	vrouwen	

en	13%	van	de	kraamvrouwen	een	ernstige	depressieve	episode	door.	Vaak	lijken	depressieve	

klachten	zoals	moeheid	en	veranderingen	in	slaappatroon	en	eetlust,	op	gewoonlijk	optredende	

klachten	tijdens	zwangerschap	of	periode	post	partum,	wat	het	stellen	van	de	diagnose	moeilijk	

maakt.	Onderdiagnostiek	kan	optreden	door	het	stereotiepe	beeld	van	een	gelukkige	moeder,	

waardoor	zowel	moeder	als	haar	omgeving	terughoudend	zijn	met	het	vragen	naar	depressie.	

Depressie	heeft	bij	vrouwen	vaker	een	atypische	manifestatie	(Gorman	�006,	Bennett	�004).

	 Angststoornissen

	 Paniekstoornis	heeft	een	‘lifetime’-prevalentie	van	ongeveer	5%.	Er	is	weinig	bekend	over	

	 de	prevalentie	en	het	beloop	ervan	tijdens	de	zwangerschap	en	de	post-partumperiode.	

	 Zwangerschap	heeft	een	wisselende	invloed	op	het	beloop	van	een	paniekstoornis.	

	 De	post-partumperiode	blijkt	een	periode	te	zijn	waarin	vrouwen	die	bekend	zijn	wegens	

paniekstoornis	het	risico	lopen	om	recidieven	te	krijgen	Cohen	1994,	Wenzel	�005).	

	 De	paniekstoornis	wordt,	behalve	door	paniekaanvallen,	gekenmerkt	door	gespannenheid		

en	angst	tussen	de	aanvallen	door.	Klachten	als	misselijkheid,	tintelende	vingers	en	‘sterretjes	

zien’	kunnen	aangezien	worden	voor	symptomen	van	pre-eclampsie,	terwijl	het	gaat	om	

symptomen	van	een	paniekaanval.	

	 Olde	en	collega’s	publiceerden	in	�006	een	review	over	de	posttraumatische	stress	na	een	

bevalling.	Zij	selecteerden	3�	studies	die	posttraumatische	stress	symptomen	of	PTSD	gerela-

teerd	aan	bevalling	behandelden.	De	geboorte	van	een	kind	is	soms	een	traumatische	gebeur-

tenis.	Kort	na	de	bevalling	kunnen	vrouwen	posttraumatische	stress	symptomen	ontwikkelen	

als	een	normale	reactie	op	een	zeer	ingrijpende	gebeurtenis	(�4-33%).	Het	voorkomen	van	

	 de	posttraumatische	stress	stoornis	wordt	6	maanden	post	partum	geschat	op	1,5%.

	

	 Risicofactoren

	 Aangezien	een	psychiatrische	stoornis	post	partum	belangrijke	consequenties	kan	hebben		

voor	moeder	en	kind,	is	het	belangrijk	deze	aandoening	of	het	risico	hierop	vroegtijdig	te	
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herkennen	en	zo	mogelijk	te	behandelen.	Vroegtijdige	herkenning	van	een	post-partum-

depressie	is	moeilijk,	omdat	slechts	een	klein	deel	(�0%)	van	de	patiënten	hulp	zoekt,		

bovendien	komen	30%	van	de	patiënten	hun	follow-up	afspraken	niet	na	(Marcus	�003,	

Applby	1989).

	 Psychose

	 De	aanwezigheid	van	bipolaire	stoornissen	of	schizofrenie	in	de	voorgeschiedenis	of	in	de	

eerstegraadsfamilie	van	een	vrouw	is	de	belangrijkste	risicofactor	voor	het	ontstaan	van	een	

psychotische	stoornis.	(Klompenhouwer	1994).	Deze	vrouwen	hebben	een	risico	van	1-�	op	5	

(in	plaats	van	1-�	op	1000	in	de	algemene	populatie)	op	een	psychose	in	het	kraambed.	

	 Depressie

	 Factoren	die	de	kans	op	het	optreden	van	een	depressie	tijdens	de	zwangerschap	vergroten	

zijn:	een	voorgeschiedenis	van	een	depressie,	een	positieve	familieanamnese,	een	jongere	

leeftijd,	geringe	sociale	steun,	alleenstaand	zijn,	een	groot	aantal	kinderen,	huwelijks-

problemen,	ambivalentie	over	de	zwangerschap	en	stressvolle	levensgebeurtenissen		

(Robertson	�004,	een	systematische	review,	waaronder	�	meta-analyses,	Knoppert	�00�).	

Risicofactoren	voor	post	partum	depressie	(volgens	Robertson	�004):

-	 Met	een	sterk	voorspellende	waarde:	depressie	in	de	voorgeschiedenis,	depressie	tijdens	

de	zwangerschap,	angst	tijdens	de	zwangerschap,	live	events,	het	ontbreken	van	sociale	

steun.	

-	 Met	een	voorspellende	waarde:	persoonlijkheidsfactoren	(angstige	of	negatieve	kleuring),	

relatieproblemen.

-	 Factoren	met	een	kleiner	voorspellende	waarde	zijn	lagere	sociaal-economische	status	

	 en	obstetrische	problemen	tijdens	de	zwangerschap.	

	 Na	het	doormaken	van	een	depressieve	stoornis	tijdens	het	kraambed	is	de	kans	op	een	

	 recidief	bij	een	volgend	kraambed	�5-30%	(Garfiels	�003).

	 Paniekstoornis	

	 Factoren	die	het	risico	op	angststoornissen	verhogen	bleken:	lagere	economische	status,	

	 psychiatrische	ziekte	in	de	voorgeschiedenis	en/of	in	de	familie,	relatieproblematiek	(Wenzel	

�005).

	 Posttraumatische	stressstoornis

	 Risicofactoren	zijn	psychische	problemen,	seksuele	traumatisering	en	het	eerder	meemaken	

van	een	traumatische	bevalling	of	gecompliceerde	zwangerschap	en	angstige	persoonlijk-

heidstrekken	(trait	anxiety).	Rondom	de	bevalling:	het	gevoel	geen	controle	te	hebben	op	

	 de	situatie,	intense	angst	(doodsangst)	en	gebrek	aan	steun	van	partner	en	professionele	

begeleiders.	Daarnaast	spelen	specifieke	obstetrische	ingrepen	een	rol:	kunstverlossingen	

(tang-	en	vacuümverlossing,	keizersnede)	en	episiotomie	(Olde	�006,	Brown	�000,	Knoppert	

�001).

	 Psychiatrische	stoornissen	en	werk

	 Boyce	(�000)	onderzocht	het	effect	van	postpartumdepressie	op	de	functionele	status	bij	8	

	 en	�4	weken	na	de	bevalling	met	vragenlijstonderzoek.	De	depressief	scorende	vrouwen	

werden	vergeleken	met	andere	moeders	�4	weken	post	partum	en	de	algemene	vrouwelijke	

bevolking	in	dezelfde	leeftijdsgroep.	Depressieve	vrouwen	scoorden	op	alle	dimensies	signifi-

cant	slechter	dan	de	�	andere	groepen	behalve	op	lichamelijk	functioneren	en	pijn.

	 Het	is	in	de	algemene	populatie	aangetoond	dat	werk	een	positief	effect	heeft	op	het	beloop	

van	depressie	(beschreven	in	een	recent	proefschrift,	van	der	Klink	�00�).	Het	is	aannemelijk	

dat	dit	ook	voor	een	zwangere	geldt	al	dan	niet	met	werkaanpassingen.	Daarbij	dient	men	

specifiek	aandacht	te	besteden	aan	beperken/uitsluiten	van	risicofactoren	die	het	psychisch	

welbevinden	van	een	zwangere	met	depressie	negatief	zouden	kunnen	beïnvloeden,	zoals	

stress,	mentaal	belastend	werk	en	blootstelling	aan	traumatische	gebeurtenissen.	

	 Een	onderdeel	van	dit	proces	zal,	zo	nodig,	ook	voorlichting	aan	de	werkgever	moeten	zijn	

over	depressie	en	werk.	Want	chronische	stress	en	onvrede	met	verkregen	steun	uit	de		
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(werk-)	omgeving	(of	juist	het	ontbreken	daarvan)	kan	op	termijn	leiden	tot	de	uitputting	van	

de	aanpassingsmogelijkheden	van	het	individu	en	een	depressie	of	een	angststoornis	verergeren	

of	juist	tot	gevolg	hebben.

	 Overigens	geldt	ook	voor	deze	psychische	afwijkingen	tijdens	de	zwangerschap	of	postpartum-

periode:	voor	de	begeleiding	wordt	verwezen	naar	de	NVAB-Richtlijn	Handelen	van	de	

bedrijfsarts	bij	werknemers	met	psychische	problemen.

	 Preventie

	 Postpartumdepressie

	 Dennis	heeft	in	�005	een	systematische	review	gepubliceerd	over	het	nut	van	psychologische	

en	psychosociale	interventies.	Zij	includeerde	15	studies	met	totaal	7697	vrouwen.	De	enige	

interventie	met	een	duidelijk	preventief	effect	was	intensieve	individuele	begeleiding	door	een	

deskundige	(relative	risico	0.68,	95%	betrouwbaarheidsinterval	0.55	tot	0.84).	Het	identificeren	

van	vrouwen	met	een	hoger	risico	droeg	ook	bij	aan	de	preventie	(0.67,	051	tot	0.89).	Interven-

ties	met	alleen	een	postnatale	component	waren	beter	dan	die	met	een	antenatale	component	

(0.76,	0.58	tot	0.98).

	 Bij	een	eerdere	ernstige	post	partum	depressie	(recidief	van	50-6�%)	of	bij	grote	angst	van	

	 de	patiënte	en/of	omgeving	voor	een	recidief	depressie	moet	profylaxe	met	antidepressiva,		

te	starten	onmiddellijk	na	de	bevalling,	overwogen	worden.	Wanneer	antidepressiva	onmiddel-

lijk	na	de	bevalling	als	profylaxe	gestart	worden,	kan	het	recidiefpercentage	teruggebracht	

worden	van	6�%	naar	6,7%	(Wisner	99).

	 Preexistente	depressie

	 In	geval	van	een	preëxistente	depressie	is	de	begeleiding	door	een	psychiater	ook	gedurende	

de	zwangerschap	geïndiceerd,	evenals	in	voorkomende	gevallen	de	voortzetting	van	de	medi-

catie	(Cohen	�006).	De	multidisciplinaire	behandeling	van	een	zwangere	met	depressie	en	

gedurende	de	postpartumperiode	is	belangrijk	i.v.m.	een	verhoogd	risico	op	suïcide	bij	deze	

groep.	Suïcide	t.g.v.	depressieve	klachten	is	verantwoordelijk	voor	�0%	van	de	maternale	

sterfte	(Lindahl	�005).

	 Verwijzen	bij	psychiatrische	stoornissen

	 In	Nederland	zijn	er	enkele	gespecialiseerde	centra	op	het	gebied	van	gynaecologie	en	psychia-

trie	onder	andere	in	het	Lucasziekenhuis	Amsterdam.	De	deskundigen	van	dit	centrum	doen	

een	aantal	aanbevelingen	bij	de	verwijzing	aan	huisartsen,	verloskundigen,	gynaecologen	

	 en	psychiaters.	In	het	kader	van	deze	richtlijn	kunnen	bedrijfsartsen	hier	ook	aan	bijdragen.	

Gezien	de	hoge	prevalentie	van	psychiatrische	ziektebeelden	tijdens	zwangerschap	en	in	de	

perinatale	periode,	en	de	gevolgen	daarvan	voor	de	moeder	en	kind,	kunnen	bedrijfsartsen	bij	

de	begeleiding	van	de	zwangere	of	werknemers	in	de	postpartumperiode	naast	het	monitoren	

van	actuele	psychiatrische	problemen	een	eerste	inschatting	maken	van	verhoogd	risico	op	het	

(opnieuw)	krijgen	van	een	psychiatrische	aandoening.	Voor	hulpmiddelen	hiertoe	verwijzen	zij	

naar	hun	informatieve	website	(zie	www.poppoli.nl),	echter	bedrijfsartsen	kunnen	hierbij	

gebruik	maken	van	de	richtlijn	psychische	problemen	(NVAB).	

	 Het	advies	is	om	een	zwangere	vrouw	of	kraamvrouw	te	verwijzen	naar,	bij	voorkeur,	een	

gecombineerde	polikliniek	voor	psychiatrie	en	obstetrie,	dan	wel	naar	een	psychiater	werk-

zaam	in	een	algemeen	ziekenhuis	in	geval	van	een	zwaarwegende	risicofactor:

-	 een	eerder	doorgemaakte	psychiatrische	stoornis	(al	dan	niet	in	het	kraambed)	of	ernstige	

actuele	psychiatrische	symptomen.

-	 langdurig	psychofarmacagebruik.

	 In	geval	van	een	aantal	minder	zwaarwegende	risicofactoren,	zoals	een	recente	immigratie	

met	gering	steunsysteem,	een	ongeplande	zwangerschap,	en	actuele,	ernstige	moeheid-

klachten,	is	extra	oplettendheid	en,	zo	nodig,	verwijzing	geïndiceerd.	Verwijzingen	vinden	

plaats	in	overleg	met	de	verloskundige	hulpverlener.

	 Op	de	multidisciplinaire	polikliniek	van	gynaecoloog,	kinderarts	en	psychiater	wordt	een	

advies	gegeven	voor	verdere	controles	in	de	periode	voor	en	rond	de	bevalling	en	het		

kraambed.	Als	de	patiënt	al	in	psychiatrische	behandeling	is,	worden	adviezen	gegeven	aan		
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de	verwijzend	behandelaar.	Het	opstellen	van	een	noodplan,	(wat	te	doen	bij	plotselinge	

decompensatie),	kan	onderdeel	van	een	psychiatrisch	advies	zijn.	

conclusie
4 Psychiatrische	aandoeningen	komen	frequent	voor	bij	zwangeren	en	kraam-

vrouwen,	hebben	een	hoge	recidiefkans	en	worden	over	het	algemeen	

onderbehandeld.
d Mening	projectgroep

1 Factoren	die	de	kans	op	het	optreden	van	een	depressie	tijdens	de	zwangerschap	

vergroten	zijn:	een	voorgeschiedenis	van	een	depressie,	een	positieve	familie-

anamnese,	een	jongere	leeftijd,	geringe	sociale	steun,	alleenstaand	zijn,	een	

groot	aantal	kinderen,	huwelijksproblemen,	ambivalentie	over	de	zwangerschap	

en	stressvolle	levensgebeurtenissen.

a1 Robertson	�004

1 Postpartumdepressie	komt	regelmatig	voor	(10-15%)	en	begint	volgens	de	DSM-IV	

binnen	4	weken	na	de	bevalling,	begint	het	later	dan	spreekt	men	van	depressie.	

Factoren	met	een	sterk	voorspellende	waarde	zijn:	depressie	in	de	voorgeschie-

denis,	depressie	tijdens	de	zwangerschap,	angst	tijdens	de	zwangerschap,	live	

events,	het	ontbreken	van	sociale	steun.	Factoren	met	een	voorspellende	waarde:	

persoonlijkheidsfactoren	(angstige	of	negatieve	kleuring),	relatieproblemen.
a1 Robertson	�004

3 In	de	postpartumperiode	zijn	angstklachten	en	-stoornissen	niet	ongewoon,	dit	

geldt	vooral	voor	de	gegeneraliseerde	angst.	De	angststoornissen	komen	vaker	

voor	dan	de	depressieve.	De	risicofactoren	zijn	vergelijkbaar	met	die	van	andere	

psychische	stoornissen	als	de	post	partum	depressie.
c Wenzel	�005

1 Intensieve	individuele	psychologische	begeleiding	door	een	deskundige	verkleint	

het	risico	op	post	partum	depressie.	Het	is	zinvol	vrouwen	met	een	hoger	risico	

op	post	partum	depressie	te	identificeren	en	bij	deze	vrouwen	de	begeleiding	

post	partum	op	te	starten.	
a1 Dennis	�005

3 Bij	een	eerdere	ernstige	post	partum	depressie	of	bij	grote	angst	van	de	patiënte	

en/of	omgeving	voor	een	recidief	depressie	moet	profylaxe	met	antidepressiva,	

te	starten	onmiddellijk	na	de	bevalling,	overwogen	worden.	Dit	verkleint	het	

recidiefpercentage	aanzienlijk.		
b Wisner	99

3 Vrouwen	met	een	post	partum	depressie	ervaren	de	algemene	gezondheid	als	

slechter	en	voelen	zich	minder	vitaal.	Zij	ervaren	grotere	beperkingen	in	het	

sociaal-	en	emotioneel	functioneren.	
b Boyce	�000.

4 Bedrijfsartsen	dienen	bij	de	begeleiding	van	de	zwangere	of	werknemers	in	

de	postpartumperiode	naast	het	monitoren	van	actuele	psychiatrische	problemen	

een	eerste	inschatting	te	maken	van	verhoogd	risico	op	het	(opnieuw)	krijgen	van	

een	psychiatrische	aandoening.	Vroegtijdige	identificatie	van	risicofactoren	door	

een	multidisciplinaire	benadering	waar	bedrijfsartsen	onderdeel	van	kunnen	

uitmaken,	kan	leiden	tot	een	adequate,	tijdige	interventie	en	vervolgens	tot	het	

toepassen	van	preventieve	maatregelen.	Hiermee	kan	men	post-partumdecom-

pensatie	voorkomen,	en	daarmee	ingrijpende	gevolgen	beperken.
d Mening	projectgroep
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4 Werknemers	met	psychische	klachten	tijdens	de	zwangerschap	en	postpartum-

periode	moeten	in	ieder	geval	de	lopende	behandeling	voortzetten,	inclusief	

evaluatie	van	medicijngebruik	door	de	curatieve	sectoren.	Zo	mogelijk	zouden	

zij	al	dan	niet	aangepaste	werkzaamheden	als	onderdeel	van	het	therapeutisch	

proces	moeten	continueren.	Daarbij	dient	men	specifiek	aandacht	te	besteden	

aan	beperken/uitsluiten	van	risicofactoren	die	het	psychisch	welbevinden	van	

een	zwangere	met	depressie	negatief	zouden	kunnen	beïnvloeden,	zoals	stress,	

mentaal	belastend	werk	en	blootstelling	aan	traumatische	gebeurtenissen.		

Een	onderdeel	van	dit	proces	zal,	zo	nodig,	ook	voorlichting	aan	de	werkgever	

moeten	zijn	over	depressie	en	werk.
d Mening	projectgroep
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carpale tunnel syndroom (cts)
	 CTS	komt	vaak	voor	tijdens	de	zwangerschap.	De	helft	van	de	vrouwen	heeft	1	jaar	na	de	

bevalling	nog	klachten	van	CTS.	Vooral	wanneer	de	klachten	vroeg	in	de	zwangerschap		

ontstaan	is	de	kans	groter	dat	de	klachten	na	de	bevalling	blijven	bestaan	(Padua	�00�).		

Tijdens	het	derde	trimester	treedt	er	dikwijls	vochtretentie	op	ter	plaatse	van	de	carpale	

tunnel,	waardoor	er	een	CTS	kan	ontstaan.	In	de	meeste	gevallen	is	dit	bilateraal	en	tijdelijk	

van	aard	(Egberts	�006,	CBO	�006).	Arbeidsgerelateerde	risicofactoren	zijn	veelvuldige		

repeterende	polsbewegingen,	hoge	krachtsuitoefening	met	de	hand,	extreme	houdingen	van	

het	polsgewricht	en	hand-armtrillingen	.

	 Bij	een	CTS	ontstaan	tijdens	de	zwangerschap,	voert	de	huisarts	een	conservatief	beleid.	

	 Na	de	zwangerschap	verdwijnen	bij	de	helft	van	de	vrouwen	de	klachten	spontaan.

conclusie
2 CTS	komt	vaak	voor	tijdens	de	zwangerschap.	De	helft	van	de	vrouwen	heeft	1	

jaar	na	de	bevalling	nog	CTS-klachten.

3 Padua	�00�,	Egberts	�006.

4 Bij	een	CTS	ontstaan	tijdens	de	zwangerschap,	voert	de	huisarts	een	conservatief	

beleid.	

d Richtlijn	CBO	�006
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	 Egberts	PF,	JAH	Eekhof,	Knuistingh	Neven	A.	Kleine	Kwalen:	Carpaletunnelsyndroom.	Huisarts	

en	wetenschap	49(11)	579-581	(�006).

	 Richtlijnen	Diagnostiek	en	behandeling	van	het	carpale	tunnel	syndroom	CBO.	�006.		

	 Padua	L,	Padua	R,	Aprile	L,	Pasqualetti,	Tonali	P,	Itlaian	CTS	Study	Group.	Carpal	Tunnel	

	 Syndrome.	In	pregnancy:	multidiperspective	flollow-up	of	untreated	cases.	Neurology	
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obstetrische anamnese
	 Van	een	aantal	complicaties	van	de	zwangerschap,	zoals	hypertensie,	vroeggeboorte	en	intra-

uteriene	groeivertraging	is	bekend	dat	zij	een	verhoogd	risico	hebben	op	herhaling	tijdens	

volgende	zwangerschappen.	Dit	kan	een	reden	zijn	voor	extra	stress	tijdens	de	daaropvolgende	

zwangerschap.	Zeker	indien	er	in	voorafgaande	zwangerschappen	een	perinatale	sterfte	is	

opgetreden	is	de	begeleiding	van	een	zwangerschap	een	uitdaging,	niet	alleen	voor	de	curatieve	

sector,	maar	ook	voor	de	bedrijfsarts.	Het	is	daarom	belangrijk	in	de	bedrijfsgeneeskundige	

praktijk	om	daarvan	op	de	hoogte	te	zijn.	Op	tijd	aanpassen	van	werkomstandigheden	

	 en	werkuren	kan	het	risico	op	herhaling	aanmerkelijk	doen	verminderen,	en	het	tonen	van	

empathie	en	begrip	kan	stress	reduceren.

	 Ook	kennis	van	de	co-morbiditeit	is	belangrijk	in	geval	van	een	zwangerschap.	Afhankelijk	van	

de	aard	en	de	ernst	van	de	(chronische)	aandoening	kan	de	bedrijfsgeneeskundige	in	afstem-

ming	met	behandelaar(s)	eveneens	nodige	aanpassingen	in	werk	of	werktijden	adviseren.	

	 Hypertensie/pre-eclampsie	

	 Uit	literatuur	blijkt	dat	een	kans	op	een	zwangerschapshypertensie	bij	de	volgende	zwanger-

schap	bij	vrouwen	na	een	vroege	pre-eclampsie	(<	34	weken)	die	geen	onderliggende	ziekte	

hebben	(zoals	hypertensie,	nierziekte	of	SLE)	circa	�5%	bedraagt.	De	recidiefkans	op	ernstige	

pre-eclampsie	en	HELLP-syndroom	bedraagt	�-6%	(Pampus	et	al.,	Sibai	et	al.,	Chames	et	al.)	

Vrouwen	die	in	een	tweede	of	latere	graviditeit	een	pre-eclampsie	ontwikkelen	hebben	een	

twee	maal	hogere	recidiefkans	(Pampus	et	al.)	

	 Gelet	op	een	hoge	recidiefkans	kan	men	als	preventie	zwaar	fysiek	en	stresserend	werk		

elimineren.	Hiervan	is	al	eerder	beschreven	(zie	hoofdstuk1)	dat	zij	een	verhoogd	risico	op		

het	ontstaan	of	het	onderhouden	daarvan	vormen).	
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	 Het	tijdstip	van	de	preventieve	maatregel	zou	zo	vroeg	mogelijk	in	de	zwangerschap,	bij	voor-

keur	al	in	het	eerste	trimester,	moeten	liggen.	In	geval	van	het	optreden	van	klachten	zou	men	

waarschijnlijk	het	werk	meteen	gedeeltelijk	of	volledig	moeten	staken	tot	de	bevalling.	

	 Vroeggeboorte	

	 In	geval	van	een	vroeggeboorte	in	de	voorgeschiedenis	is	de	kans	op	herhaling	bij	de	volgende	

zwangerschap	drievoudig	(in	Williams	Obstetrics	�0th	Edition).	Het	is	daarom,	net	als	in	geval	

van	hypertensie	en	pre-eclampsie,	belangrijk	om	al	in	het	eerste	trimester	preventieve	maat-

regelen	met	betrekking	tot	belasting	vanuit	het	werk	te	treffen,	zeker	als	het	gaat	om	zwaar	

fysiek	werk	en	onregelmatige	diensten	en	stress.	

	 Intra-uteriene	groeivertraging	gaat	vaak	gepaard	met	zwangerschapshypertensie/	

preeclampsie.	

	 Ook	in	geval	van	de	intra-uteriene	groeivertraging	in	de	voorgeschiedenis	zou	men	al	vroeg	in	

de	zwangerschap	risico’s	in	het	werk	moeten	elimineren.	Dit	geldt	des	meer	voor	zwangere	

vrouwen	met	een	cumulatie	van	diverse	risicofactoren.	Ook	hier	is	het	tijdstip	van	de	interventie	

arbitrair.	Het	streven	zou	gericht	moeten	zijn	op	het	eerste	trimester.	

	 Perinatale	sterfte

	 Volgens	het	CBS	bedroeg	de	perinatale	sterfte	in	Nederland	in	�004	6.6	per	1000	levend-	en	

doodgeborenen.	Het	ging	in	totaal	om	1�95	kinderen.	In	datzelfde	jaar	werden	in	Nederland	

194.007	levend	geboren	kinderen	geregistreerd.	Het	herstel	na	een	perinatale	sterfte	is	com-

plex	en	duurt	over	het	algemeen	langer	dan	na	een	normale	bevalling	met	een	gezond	kind.	

Naast	het	fysieke	herstel	is	er	sprake	van	rouwverwerking	met	mogelijke	complicaties	daarvan.	

	 De	volgende	zwangerschap	na	de	doodgeboorte	gaat	gepaard	met	veel	onzekerheid	en	druk	

die	de	zwangere	vrouw	ervaart.	Met	name	de	zwangerschapstermijn	waarop	het	in	de	vorige	

zwangerschap	fout	ging	is	meestal	zwaar.	

	 Een	zwangere	met	een	perinatale	sterfte	behoeft	extra	aandacht	en	begeleiding	door	de	

bedrijfsarts.	Het	elimineren	van	bekende	belastende	fysieke	factoren	in	het	werk	zal	afhanke-

lijk	zijn	van	de	reden	van	de	doodgeboorte	en	daarmee	gepaard	gaande	kans	op	herhaling	van	

de	onderliggende	oorzaak.	Op	tijd	aanpassen	van	werkomstandigheden	en	werkuren	in	dien	

de	oorzaak	lag	in	hypertensie/	preeclampsie,	groeivertraging	of	vroeggeboorte	kan	het	risico	

op	herhaling	aanmerkelijk	doen	verminderen.	In	alle	gevallen	kan	het	tonen	van	empathie	en	

begrip	stress	reduceren.	De	psychische	belastbaarheid	kan	tijdens	de	volgende	zwangerschap	

eveneens	verminderd	zijn.	Preventieve	maatregelen	ter	voorkoming	van	de	psychische	decom-

pensatie	zouden	het	beste	al	in	het	eerste	trimester	genomen	moeten	worden.

algemene conclusie
4 Voor	alle	bovengenoemde	complicaties	(hypertensie/	pre-eclampsie,	vroeg-

geboorte,	intra-uteriene	groeivertraging,	perinatale	sterfte)	van	de	zwangerschap	

geldt	dat	zij	gepaard	kunnen	gaan	met	psychologische	complicaties.	De	verwer-

king	van	deze	complicaties,	met	name	wanneer	de	uitkomst	daarvan	ongunstig	

is,	kan	leiden	tot	diverse	psychische	klachten.	Kans	bestaat	dat	dit	de	beleving	

van	de	volgende	zwangerschap	beïnvloedt.	De	aandacht	voor	het	psychische	

welzijn	van	de	aanstaande	moeder	moet	even	hoog	op	de	agenda	van	de	

bedrijfsarts	komen	als	aandacht	voor	haar	fysieke	belastbaarheid.

d Mening	van	de	projectgroep

4 De	projectgroep	is	van	mening	dat	het	belangrijk	is	bij	aangetoonde	belaste	voor-

geschiedenis	al	vroeg	in	te	grijpen	met	preventieve	maatregelen,	dus	al	in	het	

eerste	trimester	en	soms	zelf	voor	de	conceptie.	Geen	negatieve	adviezen	geven	

voor	hele	groepen	zwangere	vrouwen,	maar	wel	ruimte	(in	wettelijke	zin)	creëren	

voor	afwijkingen	van	de	standaard	verlofduur.

d Mening	van	de	projectgroep
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2.3 wat is het individuele risicoprofiel?

	 De	bedrijfsarts	maakt	op	basis	van	de	werkbelasting	en	belastbaarheid	van	de	individuele	

zwangere	tijdens	hetzelfde	preventieve	consult	een	risicoprofiel	voor	de	periode	tijdens	

	 de	zwangerschap	en	post	partum.	Wanneer	sprake	is	van	een	of	meerdere	werkgebonden	

risicofactoren	en	of	persoongebonden	risicofactoren:	een	belaste	obstetrische	anamnese,	

	 risicofactoren	voor	klachten	of	verzuim	of	wanneer	sprake	is	van	afwijkend	verloop	van	de	

zwangerschap	of	postpartumperiode	is	het	risicoprofiel	verhoogd.	In	dat	geval	stelt	hij	een	

plan	van	aanpak	op.

2.4  hoe luidt de voorlichting en advies aan   
 iedere zwangere werknemer? 

	 Tijdens	het	preventieve	consult	geeft	de	bedrijfsarts	voorlichting	over:

-	 een	normaal	verloop	van	een	zwangerschap	en	de	postpartumperiode

-	 de	invloed	op	de	belastbaarheid	in	het	werk	en	privé

-	 algemene	maatregelen	op	het	werk,	zoals	extra	rusttijd	tijdens	de	zwangerschap	en	

	 de	rustruimte

-	 het	combineren	van	werk	en	(de	gunstige	effecten)	van	borstvoeding.

	 De	bedrijfsarts	adviseert	zonodig	om	privé	de	belasting	gedurende	de	zwangerschap	geleidelijk	

te	verminderen,	en	gaat	na	of	de	werkgever	voorlichting	heeft	gegeven	over	verlofregeling,	

kinderopvang	en	borstvoeding.	Is	dat	niet	het	geval,	verwijst	de	bedrijfsarts	hiervoor	dan	naar	

de	leidinggevende/	werkgever.	Ook	gaat	de	bedrijfsarts	na	of	de	werknemer	heeft	nagedacht	

over	de	wijze	waarop	zij	na	het	bevallingsverlof	werk	en	kind	gaat	combineren.	Zo	niet,		

stimuleer	haar	dit	op	tijd	te	gaan	doen.	

2.5  wat is het advies bij verhoogd risicoprofiel? 

	 Bij	verhoogd	risicoprofiel	bespreekt	de	bedrijfsarts	het	plan	van	aanpak	met	de	werknemer.	

Hij	of	zij	moet	er	ook	zorg	voor	dragen	dat	de	adviezen	uit	het	plan	van	aanpak	worden	

uitgevoerd:	

	 Daarbij	moet	hij/zij	overwegen	of	overleg	met	de	leidinggevende	nodig	is.

	 Heeft	de	werkgever	een	adequaat	arbobeleid	voor	zwangeren,	dan	wordt	de	verdere	begeleiding	

aan	de	leidinggevende	worden	overgelaten.	Is	dat	niet	het	geval	dan	hangt	het	af	van	de	

werkaanpassing:	is	die	werkaanpassing	eenvoudig	te	realiseren	dan	verwijst	de	bedrijfsarts	
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voor	verdere	begeleiding	naar	de	leidinggevende.	Blijkt	het	niet	eenvoudig	om	werkaanpassing	

te	realiseren	dan	moet	de	bedrijfsarts	een	vinger	aan	de	pols	houden	en	een	vervolgafspraak	

maken	voor	verdere	begeleiding	om	te	checken	of	de	aanpassingen	dan	inmiddels	wel	gereali-

seerd	zijn.

	 Ook	moet	de	bedrijfsarts	overwegen	of	overleg	met	of	verwijzing	naar	een	andere	(para-)	

medicus	nodig	is.

	 In	geval	van	een	verhoogd	risicoprofiel	voor	de	postpartumperiode	wordt	een	afspraak	

gemaakt	voor	een	vervolgconsult	(voor	aanvang	van	het	bevallingsverlof	of	bijvoorbeeld		

telefonisch	tijdens	het	verlof	8	weken	na	de	bevalling).

2.6  verzuim tijdens de zwangerschap en    
 postpartumperiode?

 De bedrijfsarts nodigt de zwangere werknemer tijdens de zwangerschap na 1 week verzuim, 

 tijdens de postpartumperiode (na het bevallingsverlof) na 2 weken uit voor het spreekuur. 

 Hij stelt vast of er een risicoprofiel is gemaakt, of stelt er alsnog een op. Als er sprake was van 

verhoogd risicoprofiel, gaat hij na of aanpassing van het risicoprofiel noodzakelijk is, met name 

 of er (nieuwe) verschijnselen/klachten zijn die kunnen leiden tot abnormaal verloop van (ver

anderingen in de) belastbaarheid of pathologie tijdens de zwangerschap of postpartumperiode.

 Zonodig past de bedrijfsarts het risicoprofiel aan, met bijbehorende werkaanpassingen.

	 Zwangerschapsgerelateerd	verzuim	(zowel	tijdens	de	zwangerschap	als	tijdens	de	postpartum-

periode)	komt	veel	voor.	Cuelenaere	en	van	Deursen	hebben	in	�004	een	verkennend	onder-

zoek	verricht	naar	zwangerschap,	verzuim	en	WAO	in	Nederland,	echter	betrouwbare	cijfers	

kunnen	zij	niet	vinden.	Ook	uit	de	internationale	literatuur	blijkt	dat	vrouwen	tijdens	zwanger-

schap	meestal	meer	verzuimen	dan	daarbuiten,	vaak	is	er	een	relatie	met	zwangerschap	en/of	

rugklachten.	(Sydsjö	�001,	Sydsjö	�005).	

	 Het	aantal	toekenningen	van	WAZO	(Wet	Arbeid	en	zorg,	zwangerschaps-	en	bevallingsverlof)	

in	�00�	was	138.600,	het	aantal	vangnetgevallen	wegens	arbeidsongeschiktheid	ten	gevolgen	

van	zwangerschaps-	en	bevalling	was	86.189	(6�%)	(Cuelenaere	�004).	Navraag	bij	het	UWV	

leverde	de	volgende	cijfers:	in	�005	waren	deze	aantallen	respectievelijk:	116.348	en	60.600	

(5�%).	Bij	zowel	de	cijfers	uit	�00�	als	�005	is	onbekend	van	hoeveel	vrouwen	dit	afkomstig	

was.	

	 Uit	het	onderzoek	van	Cuelenaere	komt	naar	voren	dat	een	hoog	zwangerschapsgerelateerd	

verzuim	voorkomt	in	de	volgende	sectoren:	de	bouw,	burgerluchtvaart,	suikerverwerkende	

industrie,	reiniging,	taxi-	en	ambulance	vervoer,	horeca	algemeen	en	catering,	overheids-

diensten,	textielindustrie,	uitzendbedrijven	en	bewakingsbedrijven.	De	aard	en	oorzaken	van	

dit	verhoogde	(sectorspecifieke)	verzuim	is	echter	niet	duidelijk.

	 Op	grond	van	onderzoek	(Beukering,	�00�)	en	gesprekken	met	sleuteninformanten	concluderen	

Cuelenaere	en	van	Deursen	dat	voor	de	bevalling	vooral	disbalans	tussen	belasting	en		

belastbaarheid	een	rol	speelt	bij	verzuim,	wat	zich	uit	in	vermoeidheid	en	klachten	aan	het	

bewegingsapparaat.	Uitval	is	daarom	ook	het	hoogst	in	fysiek	belastende	functies.	Na	de	

bevalling	spelen	bekkenklachten,	langdurig	herstel	van	een	zware	bevalling	en	psychosociale	

problemen	een	rol.	Onderzoeksresultaten	rondom	de	oorzaak	van	van	zwangerschapsgerela-

teerd	verzuim	uit	het	buitenland	zijn	ook	beperkt.	Redenen	om	te	verzuimen	of	het	advies	

hiertoe	bleken:	hypertensie,	vaginale	bloeding,	oedeem,	vermoeidheid,	stress.	Vooral	bij	de		

1e	twee	zou	dit	kunnen	leiden	tot	minder	kans	op	een	kind	met	laag	geboortegewicht.	(Frazier	

�001).	Ziekenhuisopname	tijdens	de	zwangerschap	en	vroeggeboorte	in	de	voorgeschiedenis	

zijn	voorspellende	factoren	voor	ziekteverzuim	(Frazier	�001).	Sydsjö	(�001,	�005)	constateerde	

een	verband	met	rugklachten.	Ook	onderzoek	naar	de	oorzaken	van	verzuim	postpartum	is	er	

niet	tot	nauwelijks.	Enige	onderzoeken	lijken	relevant.	Gjerdingen	vond	in	zijn	onderzoek	

(1991)	dat	slechte	gezondheid	van	het	kind	negatief	geassocieerd	is	met	de	psychische	gezond-

heid	van	de	moeder.	Monincx	(�001)	onderzocht	vrouwen	met	zwangerschapscomplicaties	

(high	risk	pregnancies).	Zij	hadden	vaker	een	minder	goede	psychische	gezondheid.	
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	 Dit	verschil	in	psychische	gezondheid	bleek	8	weken	na	de	bevalling	nog	niet	verdwenen	

(Monincx	�001).	

	 Zweedse	gynaecologen	vinden	dat	zwangeren	zich	te	vaak	ziek	melden,	om	conflicten	te	

	 voorkomen	gaan	deze	gynaecologen	toch	vaak	akkoord	met	de	ziekmelding.	(Larsson	�006).	

Hoewel	bij	ziekmelding	door	zwangeren	kennelijk	niet	altijd	een	duidelijk	medische	reden	is,	

lijkt	de	motivatie	ook	niet	zozeer	bewust	profiteren	of	gebruik/	misbruik	maken	van	hun	zwan-

gerschap.	Uit	een	recent	Zweeds	onderzoek	blijkt	geen	sprake	van	een	directe	correlatie	tussen	

ziekteverzuim	en	aantal	dagen	dat	van	sociale	voorziening	gebruik	wordt	gemaakt	(Sydsjö	�005).

	 Onduidelijk	is	in	hoeverre	het	zwangerschapsgerelateerde	verzuim	vermijdbaar	is.	Het	lijkt	

erop	dat	de	ene	werkgever	gemakkelijker	kiest	voor	een	beroep	op	de	Ziektewet	(het	vangnet)	

dan	de	andere,	op	het	moment	dat	een	werknemer	een	functie	niet	meer	kan	doen	omdat	

deze	te	zwaar	is	geworden.	Daarbij	speelt	een	rol	dat	zowel	de	verloskundige	als	de	gynaeco-

loog	als	de	bedrijfsarts	en	de	werkgever	niet	geneigd	is	om	risico	te	nemen	met	de	gezond-

heid	van	de	zwangere	vrouw	en	haar	kind.	Het	vangnet	is	dan	een	gemakkelijke	uitweg.	

	 Daarnaast	is	opvallend	dat	werkgevers	(bedoeld	wordt	vooral	leidinggevenden)	veelal	ad	hoc	

reageren	op	verzoeken	van		werknemers,	maar	zijn	niet	pro-actief	gericht	op	preventie	van	

klachten,	ziekteverzuim	en	gezondheid.	Een	hiermee	verbonden	mogelijke	andere	oorzaak	

	 van	de	huidige	praktijk	is	dat	niet	alleen	bij	werkgevers,	maar	ook	bij	de	hulpverlening	in	de	

eerste	en	tweede	lijn	en	zelfs	bij	bedrijfsartsen	weinig	kennis	aanwezig	is	rondom	zwanger-

schap	en	werk.	Daarnaast	verloopt	de	samenwerking	tussen	disciplines	niet	altijd	soepel	

	 (Cuelenaere	�004,	Beukering	�006).	

	 Samenvattend	blijkt	het	verzuim	tijdens	de	zwangerschap	en	postpartum	hoger	dan	daarbuiten.	

Uit	de	huidige	literatuur	is	weinig	bekend	over	oorzaken.	Fysieke	belasting	tijdens	de	zwanger-

schap	is	een	duidelijke	risicofactor.	Bij	sommige	klachten	lijkt	ziekmelding	aangewezen	

(hypertensie	en	vaginale	bloedverlies).	Bij	andere	klachten	is	de	reden	om	het	werk	te	stoppen	

minder	duidelijk,	onder	andere	bij	rug-	en	bekkenklachten,	vermoeidheid,	stress	en	oedeem.	

Vaak	is	er	bij	deze	klachten	geen	duidelijke	grens	tussen	fysiologie	en	pathologie.	Het	is	

belangrijk	te	achterhalen	welke	factoren	meespelen	bij	een	werknemer	tijdesn	de	zwanger-

schap	of	postpartumperiode	bij	de	wens	het	werk	te	stoppen	en	zich	ziek	te	melden:	mogelijk	

spelen	andere	zwangerschapgerelateerde	factoren	een	rol	in	het	besluit	zich	ziek	te	melden	

(angst,	missen	van	sociale	steun	thuis	of	op	de	werkplek)	(Biabolok	�000).

algemene conclusie
2 Er	is	meer	verzuim	tijdens	zwangerschap,	dan	buiten	deze	periode,	vaak	is	dit	

zwangerschapsgerelateerd.	

b Sydsjö	�001

b Sydsjö	�005

c Cuelenaere	�004

3 Verzuim	bij	zwangere	werknemers	met	hypertensie	en	vaginale	bloeding	verlaagt	

de	kans	op	schadelijke	gevolgen	als	laag	geboortegewicht.	

b Frazier	�001

3 Voor	de	bevalling	speelt	vooral	disbalans	tussen	belasting	en	belastbaarheid	

een	rol	speelt	bij	verzuim,	wat	zich	uit	in	vermoeidheid	en	klachten	aan	het	

bewegingsapparaat.	Uitval	is	daarom	ook	het	hoogst	in	fysiek	belastende	functies.	

Na	de	bevalling	spelen	bekkenklachten,	langdurig	herstel	van	een	zware	bevalling	

en	psychosociale	problemen	een	rol.	

b Frazier	�001

c Cuelenaere

c Beukering	�00�

3 Een	ziek	kind	is	een	risicofactor	voor	verzuim	na	de	bevalling.

c Gjerdingen	1991
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1 Een	high	risk	zwangerschap	(=met	complicaties)	leidt	na	de	bevalling	tot	meer	

klachten	van	onder	andere	vermoeidheid,	stress,	minder	goede	mentale	gezond-

heid,	stemmingswisselingenen	moeite	met	concentratie.
a2 Maloni	�005

a2 Monincx	�001

4 Als	de	zwangerschap	gecompliceerd	is	verlopen	is	dit	een	risicofactor	voor	

verzuim	postpartum.	

d Mening	projectgroep

4 Om	onnodig	verzuim	tijdens	zwangerschap	te	voorkomen	dienen		een	aantal	

factoren	te	worden	nagegaan	die	kunnen	leiden	tot	verzuim,	zoals	angst,	missen	

van	sociale	steun	werk	en	privé	of	andere	factoren	in	het	werk	of	thuis	(bijv.	

fysieke	belasting).	
d Mening	projectgroep.

literatuur
	 Beukering	MDM	van.	Werken	tijdens	zwangerschap	en	periode	post	partum:	onderzoek	naar	

ziekteverzuim	en	arbeidsongeschiktheid.	Tijdschrift	Bedrijfs	Verzekeringsgeneesk	�00�;	1:	�-7.

	 Beukering,	MDM	van.	Werken	tijdens	zwangerschap	en	postpartumperiode:	wetgeving,	in:	

Tijdschrift	voor	bedrijfs-	en	verzekeringsgeneeskunde	�006.	14,	nr	9,.418-4�5.

	 Bialobok	KM,	Monga	M.	Fatigue	and	wordk	in	pregnancy.	Current	Opinion	in	Obstet	and	

gynaecol	�000;1�:497-500.

	 Cuelenaere	B,	Deursen	CL	van.	Zwangerschap,	ziekteverzuim	en	Uitstroom.	Een	verkenning	van	

omvang,	oorzaken	en	oplossingsrichtingen.	Min	SZW,	Den	Haag,	�004.	

	 Frazier	et	al,	Employement	during	pregnancy.	Obstet	Gynecol	�001;97:971-5	

	 Gjerdingen	DK,	Froberg	DG,	Chaloner	KM,	McGovern	PM.	Changes	in	women’s	physical	health	

during	the	first	post	partum	year.	Arch.Fam.Med.	�[3],	�77-�83.1993.	

	 Larsson,	Sydsjo,	Obstet	Gynecol	�006;85:165-170.	Obstetricians’	attitudes	and	opinions	on	

	 sickness	absence.	

	 Maloni	JA,	Park	S.	Post	partum	symptoms	after	antepartum	bed	rest.	J	Obstet	Gynecol.	

	 Neonatal.	Nurs.	34;�,	163-171.	�005.

	 Monincx	WM,	Birnie	E,	Zondervan	HA,	Bleker	OP	Bonsel	GJ.	Maternal	health,	antenatal	and	at	

8	weeks	after	delivery,	in	home	versus	in-hospital	fetal	monitoring	in	high-risk	pregnancies.	

Eur.J.Gynecol.Reprod.Biol.	94;�,	197-�04,	�001.

	 Sydsjö,	Sydsjö,	Alexanderson,	Influence	of	pregnancy	related	diagnoses	on	sick-leave	data	in	

women	aged	16-44.	J	wom	health&GB	med	�001;10:7,:	707-714.	

	 Sydsjö,	Sydsjö.	No	association	found	between	sickness	absence	and	duration	of	pregnancy	

benefit.	Scand	J	Prim	Health	Care,	�005;�3:178-183.
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 evaluatie bij verhoogd     
 risicoprofiel en verzuim

3.1 zijn de interventiedoelen bij verhoogd   
 risicofiel (zonder verzuim) bereikt?

	 De bedrijfsarts start de evaluatie drie	tot	zes	weken	na	het	preventieve	consult, tenzij de werk

gever een goed arbobeleid heeft en/of werkaanpassingen eenvoudig te realiseren zijn. Evalueer 

vervolgens tot het moment dat aanpassingen/maatregelen voldoende zijn gerealiseerd.

	 De	bedrijfsarts	beoordeelt	of	de	gerealiseerde	aanpassingen	en	maatregelen	in	het	werk		

voldoende	zijn	om	risico’s	te	voorkómen.	Ook	gaat	hij	na	hoe	het	verloop	van	de	klachten	is		

en	de	reden	bij	ongunstig	beloop.	Hij	overweegt	of	overleg	met	de	leidinggevende	nodig	is,		

al	of	niet	in	een	gezamenlijk	gesprek	met	werknemer	en	leidinggevende.	Vervolgens	gaat	hij	

na	hoe	het	verloop	van	de	begeleiding	door	verloskundige,	gynaecoloog	of	huisarts	is	en	of	

overleg	nodig	is.	Hij	stelt	zonodig	het	risicoprofiel	bij	en	past	het	plan	van	aanpak	voor	het	

verdere	verloop	van	de	zwangerschap	of	postpartumperiode	aan.	

3.2  zijn de interventiedoelen bij verzuim    
 tijdens de zwangerschap bereikt?

 De bedrijfsarts evalueert bij verhoogd risicoprofiel en verzuim 3 weken na het 1e spreekuur. 

	 De	bedrijfsarts	beoordeelt	of	de	gerealiseerde	aanpassingen	en	maatregelen	in	het	werk	

	 en	voldoende	zijn	om	risico’	s	te	voorkomen.	Hij	beoordeelt	het	verloop	van	de	klachten	

	 en	inventariseer	de	reden	bij	ongunstig	beloop.	Vervolgens	gaat	hij	na	hoe	het	verloop	van	

	 de	begeleiding	door	verloskundige,	gynaecoloog	of	huisarts	is	en	of	overleg	nodig	is.	Hij	stelt	

zonodig	het	risicoprofiel	bij	en	past	het	plan	van	aanpak	voor	het	verdere	verloop	van	de	

zwangerschap	of	postpartumperiode	aan.	

	 Evaluatie	vindt	plaats	telkens	na	3	tot	6	weken	tot	de	aanvang	van	het	zwangerschapsverlof	

	 of	tot	volledige	hervatting	van	werk.	

3.3  zijn de interventiedoelen bij verzuim in 
 de postpartumperiode bereikt? 

 De bedrijfsarts evalueert bij verhoogd risicoprofiel en verzuim 2 weken na het einde van het 

bevallingsverlof. 

	 De	bedrijfsarts	beoordeelt	of	de	gerealiseerde	aanpassingen	en	maatregelen	in	het	werk	

	 en	voldoende	zijn	om	risico’	s	te	voorkomen.	Hij	beoordeelt	het	verloop	van	de	klachten		

en	inventariseert	de	reden	bij	ongunstig	beloop.	Vervolgens	gaat	hij	na	hoe	het	verloop	van	

	 de	begeleiding	door	eventuele	(para-)medici	is	en	of	overleg	nodig	is.	Hij	stelt	zonodig	het	

risicoprofiel	bij	en	past	het	plan	van	aanpak	voor	het	verdere	verloop	van	de	postpartumperiode	

aan.	

	 Evaluatie	vindt	plaats	telkens	na	3	tot	6	weken	tot	volledige	hervatting	van	werk.

3
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 samenwerking met de curatieve  
 sector

	 Arbocuratieve	samenwerking	is	noodzakelijk	voor	een	verantwoorde	zorg	voor	de	zwangere	

werknemer	door	een	reductie	van	de	beroepsgebonden	risico’s.	Daarnaast	kunnen	door	een	

goede	arbocuratieve	samenwerking	oplossingen	gevonden	worden	voor	hinderlijke	

zwangerschapsklachten.	

	 BA	=	bedrijfsarts

	 WG	=	werkgever

wie
wanneer

bedrijfsarts verloskundige
gynaecoloog
(verloskundig
actieve) huisarts

huisarts overige:
rivm, ncvb, 
erfocentrum, 
genetische 
centra

Preconceptie •	 Adviseren	WG	bij		

opstellen	arbobeleid

•	 Voorlichting	geven	over	

risico’s	en	maatregelen	

bij	aanvang	dienst-

verband	en	zwanger-

	 schapswens

Zie	noot	onder	tabel

•	 Bij	signaleren	werk-

gebonden	risico’s:

	 verwijzen	WG/BA

Zie	noot	onder	tabel

•	 Bij	signaleren	

werkgebonden	

risico’s:

	 verwijzen	WG/BA

Zie	noot	onder	

tabel

•	 Bij	signaleren	

	 risico’s	in	werk:		

verwijzen	

WG/BA

0-4	maanden

zwangerschap

•	 Preventief	consult:	

-	 opstellen	risicoprofiel,	

-	 advies	over	preventieve	

maatregelen	bij	werkge-

bonden	risico’s,

-	 voorlichting	combineren	

borstvoeding	en	werk,	

combineren	werk	en	

baby,	nagaan	of	voorlich-

ting	is	gegeven	over	

verlof-,	kinderopvang-	en

	 ouderschapsregelingen.

-	 bij	(vermoeden	op)	

abnormaal	verloop	ver-

wijzen	curatieve	sector

•	 1e	consult	

-	 informeren	naar	werk,	

-	 bij	klachten/

-	 werkgebonden	

	 risicofactoren		waarbij	

aanpassing	geïndi-

ceerd	is	verwijzen	naar	

BA

•	 Coördinerende	

	 en	bemiddelende	

rol.

•	 Prenatale	dia-

gnostiek	bij	

specifieke	

afwijkingen

4	maanden	

tot	aan	

zwanger-

schapsverlof

•	 Voortzetten	begeleiding	

bij	verhoogd	risicoprofiel	

en	bij	verzuim

•	 Bij	klachten/	werkge-

bonden	risicofactoren		

waarbij	aanpassing	

geïndiceerd	is	ver-

wijzen	naar	BA	

•	 Coördinerende	en	

bemiddelende	rol

4



118 achtergronddocument bij de richtlijn  Zwangerschap, postpartumperiode en werk

	 Tabel 6: Arbocuratieve samenwerking (WG: werkgever, BA: bedrijfsarts)

 * noot bij preconceptie: Momenteel bereidt een commissie van de Gezondheidsraad een advies voor aan 

  de minister over preconceptiezorg, waarin ook werkgebonden factoren een plaats krijgen. In afwachting van  

 het definitieve advies, zal de inhoudelijke en organisatorische invulling van het preconceptioneel advies   

 later plaatsvinden.

	 Tevens	kan	er	een	verantwoorde	selectie	plaatsvinden	van	zwangeren,	voor	wie	aanpassingen	

noodzakelijk	zijn,	wat	resulteert	in	een	rechtvaardige	verdeling	van	de	beschikbare	

gemeenschapsgelden.

	 Inzicht	in	elkaars	vakgebied	kan	de	zorg	voor	werknemers	rond	zwangerschap	en	bevalling	

verbeteren.	Bij	de	ontwikkeling	van	deze	richtlijn	is	daarom	gezocht	naar	een	multidiscipli-

naire	aanpak.	Afstemming	van	taken	maakt	duidelijk	wie	waarvoor	verantwoordelijk	is.	In	

grote	lijnen	bewaakt	de	bedrijfsarts	de	gezondheid	van	diegenen	met	zwangerschapswens,	

van	de	zwangeren	zelf	en	de	werknemers	in	de	postpartumperiode,	met	speciale	aandacht	

voor	beroepsgebonden	risico’s.	Hij	begeleidt	deze	werknemers	met	arbeidsrelevante	klachten.	

Bij	verzuim	volgt	hij	deze	werknemers	actief	naar	herstel	(zie	tabel	6).	

	 De	curatieve	sector	begeleidt	en	behandelt	die	vrouwen	met	zwangerschapswens	of	tijdens	

	 de	zwangerschap	of	postpartumperiode,	met	speciale	aandacht	voor	de	ontwikkeling	van		

de	foetus	en	het	beloop	van	de	zwangerschap,	baring	en	kraambed.

de praktijk
	 Uit	interviews	met	enkele	vertegenwoordigers	van	bedrijfsartsen,	verloskundigen	en	gynaecolo-

gen	blijken	een	aantal	zaken	anders	in	de	praktijk	anders	te	lopen	dan	hierboven	is	geschetst.	

•	 In	de	curatieve	sector,	m.n.	bij	gynaecologen	is	weinig	aandacht	voor	het	beroep	van		

de	zwangere.	Zelden	wordt	gevraagd	naar	het	beroep,	behalve	bij	fertiliteitwens	en	bij	

bijvoorbeeld	meerlingzwangerschappen.	Bij	verloskundigen	is	er	meer	aandacht	voor	dit	

aspect.	

•	 Zowel	de	verloskundigen	als	de	gynaecologen	krijgen	vragen	over	werk,	bv.	ter	legitimatie	

om	te	stoppen	of	het	rustiger	aan	te	doen.	Deze	vragen	worden	veelal	beantwoord	met	

algemene	en	ongenuanceerde	adviezen	die	niet	gebaseerd	zijn	op	arbeidsgeneeskundige	

expertise	(bv.	“Doet	u	het	maar	wat	rustiger	aan”,	“ga	maar	halve	dagen	werken”),	en	niet	

toegesneden	zijn	op	de	specifieke	arbeidssituatie	van	de	specifieke	werknemer.	Minder	

werken	is	niet	altijd	het	juiste	advies.	Laat	de	concrete	invulling	van	het	advies	‘verminderen	

van	belasting’	over	aan	de	bedrijfsarts.

•	 De	curatieve	sector	heeft	vrij	duidelijke	richtlijnen	voor	de	begeleiding	bij	aandoeningen.	

Voor	de	samenwerking	tussen	de	1e	en	�e	lijn	staan	er	afspraken	in	het	zgn.	Vademecum.		

In	deze	richtlijnen	staat	niets	concreets	over	werk,	over	beroepsmatige	risico’s,	over	overleg	

met	bedrijfsartsen

•	 Overleg	tussen	bedrijfsartsen	en	de	curatieve	sector:	gynaecologen,	verloskundigen	of		

huisartsen	komt	slechts	sporadisch	voor.

literatuur
	 De	bedrijfsarts	in	de	eerste	lijn.	Nederlandse	Vereniging	voor	Arbeids-	en	Bedrijfsgeneeskunde.	

�005.	(http://nvab.artsennet.nl)

Tijdens	

zwanger-

schaps	en	

bevallings-

verlof

•	 Bij	verhoogd	risicoprofiel:

-	 8	weken	na	bevalling	

telefonisch	contact	over	

herstel	en	terugkeer	naar	

werk,	maatregelen	bij	

risico’s	borstvoeding.

•	 Na	controle	6	weken	

postpartum	op	

indicatie:

-	 bij	beperkte	belast-

baarheid	verwijzen	

naar	BA

-	 informatie	over	beper-

kende	factoren	com-

municeren	met	BA

•	 Coördinerende	en	

bemiddelende	rol

•	 Bij	beperkte	

belastbaarheid	

verwijzen	naar	BA

Na	

bevallings-

verlof

•	 Voortzetten	begeleiding	

bij	verhoogd	risicoprofiel	

en	bij	verzuim

•	 bij	beperkte		

belastbaarheid	

verwijzen	naar	BA
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 aanbevelingen voor verder    
 onderzoek

	 Bij	de	startfase	van	deze	richtlijn	zijn	een	aantal	vragen	geformuleerd	die	het	startpunt	vorm-

den	voor	het	verrichten	van	literatuuronderzoek.	De	uitkomsten	van	dat	onderzoek,	waarbij	er	

zoveel	mogelijk	naar	gestreefd	is	de	methodiek	van	evidence-based	medicine	toe	te	passen,	

leidden	samen	met	andere	overwegingen	tot	conclusies	die	verwoord	zijn	in	dit	achtergrond-

document.	Echter	bij	het	schrijven	van	deze	richtlijn	blijken	een	aantal	vragen	open,	of	worden	

beantwoord	op	basis	van	mening	van	experts.	Hieronder	volgen	een	aantal	zaken	waartoe	

verder	onderzoek	nodig	is,	om	het	handelen	zoals	dat	volgens	deze	richtlijn	wordt	aanbevolen	

te	ondersteunen	met	onderzoeksresultaten.	

 preventief consult
	

	 Het	preventieve	consult	neemt	een	centrale	plaats	in	in	deze	richtlijn.	Uit	de	literatuur	blijkt	

dat	aandacht	en	maatregelen	in	de	vorm	een	preventief	consult	over	een	aantal	van	boven-

staande	onderwerpen	vroeg	in	de	zwangerschap	schadelijke	gevolgen	voor	de	zwangerschap	

en	de	baby	voorkomt	(Brand,	Croteau,	Wergeland).	Door	experts	wordt	uitgegaan	van	een	

aantal	veronderstellingen:

-	 Extra	aandacht	voor	de	werknemer	in	de	vorm	van	een	preventief	consult	waarin	gestructu-

reerd	aandacht	voor	is	een	aantal	zaken,	zal	de	zwangere	beter	voorbereiden	op	de	veran-

deringen	die	gaan	plaats	vinden	en	de	keuzes	die	zij	daarbij	moet	maken,	zodat	dit	verzuim	

tijdens	de	zwangerschap	en	na	de	bevalling	voorkomt.	

-	 Gevolg	is	dat	een	preventief	consult	voor	de	werkgevers	en	verzekeraars	kostenbesparend	

zal	werken,	omdat	zowel	afwijkingen	als	verzuim	tijdens	de	zwangerschap	als	na	de	beval-

ling	worden	voorkomen.	

-	 De	bedrijfsarts	beschikt	over	kennis	en	vaardigheden	die	nodig	zijn	voor	dit	consult,	(even-

tueel	na	bijscholing).	Als	speler	binnen	zowel	een	bedrijf	als	binnen	de	gezondheidszorg	is	

de	bedrijfsarts	bij	uitstek	de	geschikte	deskundige	voor	dit	consult.

	 Om	te	toetsen	of	bovengenoemde	veronderstellingen	van	experts	overeenkomen	met	de	praktijk	

is	verder	onderzoek	nodig.	

	 Wellicht	kan	een	preventief	consult	bij	de	bedrijfsarts	in	het	zorgverzekeringspakket	of	vanuit	

een	andere	subsidiebron	gefinancierd	worden	om	zo	de	drempel	voor	de	werkgevers	te		

verlagen.	In	een	recente	uitgave	van	Raad	van	Volksgezondheid	en	Zorg	(�007)	over	uitgesteld	

ouderschap	stelt	men	dat	de	overheid	kan	bijdragen	in	het	scheppen	van	gunstige	rand-

voorwaarden,	zodat	men	overweegt	eerder	kinderen	te	krijgen.	Het	stimuleren	van	goede	

arbeidsomstandigheden	voor	zwangeren	en	werknemers	in	de	postpartumperiode	in	de	vorm	

van	een	preventief	consult	past	in	dit	beleid.	

 duur van het zwangerschaps en bevallingsverlof
	

	 De	Nederlandse	uitkering	bij	zwangerschapsverlof	behoort	tot	de	Europese	middenmoot,	

echter	met	16	weken	zwangerschaps-	en	bevallingsverlof	staat	Nederland	onderaan.		

Nederland	voldoet	niet	aan	de	afspraken	binnen	de	ILO	(International	Labour	Organisation)	dat	

zal	worden	gestreefd	naar	een	verlof	van	ten	minste	18	weken.	Dit	zou	dan	minimaal	6	weken	

zwangerschapsverlof	en	1�	weken	bevallingverlof	betekenen.	(ILO	C183	Maternity	Protection	

Convention,	�000	en	R191	Maternity	Protection	Recommendation,	�000.	ANP)	

	 Het	oppakken	van	werk	kan	leiden	tot	tevredenheid,	echter	een	bevallingsverlof	van	10	weken	

is	aan	de	korte	kant.	Het	leren	combineren	van	werk	en	gezin	terwijl	er	bij	veel	vrouwen	nog	

geen	sprake	is	van	volledig	herstel	(zowel	lichamelijk	als	geestelijk)	is	niet	gemakkelijk.

5
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	 De	projectgroep	doet	de	volgende	aanbevelingen	om	dit	probleem	aan	te	pakken:

•	 Het	zwangerschapsverlof	in	Nederland	laten	voldoen	aan	de	minimale	eisen	van	de	ILO.	

	 Dat	betekent	voor	iedere	zwangere:	

-	 minimaal	6	weken	voor	de	uitgerekende	datum	aanvang	van	zwangerschapsverlof.	

(Flexibel	opnemen	van	verlof	zoals	dat	nu	geregeld	is	wordt	afgeraden)	

-	 het	bevallingsverlof	te	verlengen	van	minimaal	1�	weken	(dit	is	de	minimale	richtlijn	van	

de	ILO)	tot	16	weken,	wanneer	een	groot	deel	van	de	vrouwen	voldoende	zijn	hersteld	

om	het	werk	te	hervatten.	

•	 Een	andere	oplossing	is	om	vanaf	1�	weken	bevallingsverlof	(en	6	weken	zwangerschaps-

verlof)	maatwerk	toe	te	passen:	ieder	vrouw	een	aantal	weken	extra	verlof	te	geven	in

	 de	vorm	van	een	strippenkaart:	dan	kan	zij	ervoor	kiezen	om	in	overleg	met	haar	leiding-

gevende	haar	werktijd	op	gedeeltelijk	op	te	pakken	zodat	ze	meer	tijd	heeft	om	te	herstellen	

en	te	wennen	aan	de	combinatie	werk	en	kind.	Ook	is	het	voortzetten	van	de	borstvoeding	

dan	makkelijker	te	realiseren.

•	 Een	derde	mogelijkheid	ligt	in	het	ouderschapsverlof.	Sommige	werkgevers	(met	name	

	 de	overheid)	hebben	een	ruimhartig	betaald	ouderschapsverlof.	Werk	kan	hiermee	gedeel-

telijk	opgepakt	worden.	Te	overwegen	valt	dit	ook	in	de	private	sector	van	overheidswege	

te	financieren	en	zo	de	mogelijkheid	van	bijvoorbeeld	gedeeltelijk	werk	oppakken	na	het	

verlof	te	stimuleren	(zie	voordelen	bij	tweede	aanbeveling).	

	 Bovenstaande	aanbevelingen	zullen	mogelijk	ook	kostenbesparend	weken	voor	de	werkgever:	

verzuim	in	de	postpartumperiode	wordt	voorkomen.	De	projectgroep	is	van	mening	dat	verder	

onderzoek	naar	optimale	termijn,	voorwaarden	in	het	werk	(aantal	uren	etc.)	die	deze	terug-

keer	bespoedigen	en	gevolgen	voor	de	werkgever	nodig	is	om	een	genuanceerde	en		

gefundeerde	uitspraak	te	doen	hierover.	

 branche specifieke ri&e’s

	 Uit	de	lengte	van	het	hoofdstuk	risicofactoren	(1)	blijkt	al	dat	het	een	veelomvattend	gebied	is.	

Voor	veel	werkgevers,	met	name	in	het	midden	en	klein	bedrijf	(MKB),	lijkt	het	ondoenlijk	

telkens	apart	in	kaart	te	brengen	wat	de	risico’s	zijn	voor	zwangeren	en	werknemers	post	

partum.	De	veronderstelling	is	dat	er	bij	werkgevers	behoefte	is	aan	een	branchespecifieke	

uitwerking	van	de	regelgeving	rond	zwangerschap	en	de	periode	dat	de	zwangere	vrouw	

borstvoeding	geeft,	bijvoorbeeld	in	het	kader	van	arbocatalogi.	De	werkgever	zou	met	behulp	

van	een	protocol	standaardstappen	moeten	kunnen	afwerken	wat	betreft	onderzoek	naar	

risicofactoren	en	opstellen	van	arbobeleid,	waarbij	deze	richtlijn	dan	zou	kunnen	ondersteunen.	

Dit	zou	een	individuele	werkgever	veel	tijd	en	kosten	kunnen	besparen,	daarnaast	zou	het		

de	implementatie	van	het	arbobeleid	rondom	zwangerschap	en	de	postpartumperiode	kunnen	

bespoedigen.

	 Aanbevolen	wordt	deze	behoefte	onder	werkgevers	te	peilen	en	vervolgens	te	onderzoeken	

hoe	het	opstellen	van	branchespecifieke	RI&E’s	en	beleid	wat	daaruit	volgt	effectief,	efficiënt	

en	met	de	juiste	kwaliteit	optimaal	plaats	kan	vinden.

 borstvoeding en werk
	

	 Om	tegemoet	te	komen	aan	de	aanbeveling	van	de	WHO	is	een	ondersteunende	werkomgeving	

van	essentieel	belang.	Aanbieden	van	een	concreet	programma	over	borstvoeding	op	het	werk	

heeft	een	positief	effect	op	het	percentage	vrouwen	dat	succesvol	borstvoeding	blijft	geven.	

	 Dit	houdt	in:	het	geven	van	informatie	tijdens	de	zwangerschap	en	postpartum,	gecombineerd	

met	het	beschikbaar	stellen	van	pompen	en	faciliteiten.	Werkgevers	in	Nederland	blijken	vaak	

niet	op	de	hoogte	van	de	regelgeving	rond	borstvoeding	op	het	werk	en	vaak	er	is	geen	

bedrijfsbeleid	geformuleerd	op	dit	gebied.	

	 Het	is	belangrijk	te	onderzoeken	welke	factoren	werkgevers	kunnen	stimuleren	om	hun	werk-

nemers	borstvoeding	en	werk	te	laten	combineren.	Het	gaat	dan	om:

-	 de	kosten	van	de	werktijd,	die	werknemers	kunnen	besteden	aan	het	geven	van	borst-

voeding	of	kolven.	Dit	kan	oplopen	tot	�	uur	per	dag	gedurende	een	aantal	maanden,		

oftewel	tot	flink	verlies	van	produktiviteit	.		
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Als	dit	werkgevers	ervan	weerhoudt	een	werknemer	in	staat	te	stellen	borstvoeding	te	

geven	dan	zou	de	Nederlandse	overheid	kunnen	overwegen	deze	kosten	te	vergoeden.

-	 het	ontwikkelen	van	een	programma,	gericht	op	bedrijfsniveau	en	ondersteund	door	de	

overheid	(lactatievoorlichting	en	beschikbaar	stellen	van	faciliteiten,	zoals	kolfapparaten,	

mobiele	kolfunits,	voorlichtingsmateriaal).

 fysische factoren

	 Over	het	geheel	genomen	kunnen	we	stellen	dat	veel	onderzoek	naar	de	invloed	van	fysische	

werkfactoren	op	zwangerschapsuitkomsten	geen	effect	heeft	aangetoond	(effect	is	er	misschien	

wel).	Gezien	de	methodologische	tekortkomingen	in	veel	van	deze	studies,	is	toekomstig	goed	

opgezet	onderzoek	naar	deze	werkfactoren	van	belang	om	een	duidelijk	beeld	te	scheppen.	

	 Het	gaat	dan	om	

-	 De	invloed	van	niet	ioniserende	straling	op	de	foetus.	Hoewel	er	geen	duidelijke	(of	tegen-

strijdige)	aanwijzingen	bestaan	voor	nadelige	effecten	op	de	zwangerschap	bij	blootstelling	

aan	niet-ioniserende	straling	bestaan	er	nog	allerlei	onzekerheden.	Beschikbaar	onderzoek	

is	vaak	van	gebrekkige	kwaliteit.	De	WHO	en	de	Gezondheidsraad	geven	verder	onderzoek	

naar	foetale	blootstelling	aan	statisch-magnetische	en	laagfrequente	velden	o.m.	in	

arbeidssituaties	een	hoge	prioriteit	(Gezondheidsraad	�006,	WHO	�006).	

-	 De	invloed	van	lawaai	op	de	foetus	en	de	zwangerschap

-	 De	invloed	van	extreme	temperaturen	op	de	zwangerschap

-	 De	invloed	van	lichaamstrillingen	op	de	zwangerschap

 chemische stoffen
	

	 Het	is	te	overwegen	om	vanwege	de	complexiteit	van	het	onderwerp	blootstelling	aan	chemi-

sche	stoffen,	een	landelijke	helpdesk	in	te	stellen	of	aan	te	wijzen	om	de	arboprofessionals	in	

deze	te	ondersteunen	met	de	meest	up-to-date	kennis	en	expertise.

 effect van preventieve maatregelen op de risiscofactoren stress 
en onregelmatige werktijden

	

	 ‘Werkstress	tijdens	de	zwangerschap	verhoogt	het	risico	op	vroeggeboorte	of	laag	geboorte-

gewicht	en	pre-eclampsie.	Onduidelijk	is	vanaf	wanneer	stresserende	factoren	in	het	werk	van	

invloed	kunnen	zijn	op	het	beloop	van	de	zwangerschap.’

	 ‘Ploegendienst	en	nachtwerk	verhogen	de	kans	op	vroeggeboorte.	Dit	geldt	voor	het	verrichten	

van	nachtdiensten	en	ploegendienst	gedurende	de	gehele	zwangerschap,	ook	in	het	eerste	

trimester.’

	 Er	is	slechts	weinig	onderzoek	verricht	naar	het	effect	van	preventieve	maatregelen	tijdens	de	

zwangerschap:	de	onderzoeksgroep	van	Croteau	toonde	aan	dat	wanneer	bepaalde	arbeids-

omstandigheden	(nachtdienst,	onregelmatige	werkuren	of	ploegendienst,	staan,	tillen,	lawaai,	

hoge	werkdruk	gecombineerd	met	geringe	ondersteuning)	tijdens	de	zwangerschap	vóór	de	

�4e	week	werden	geëlimineerd,	het	risico	op	laag	geboortegewicht	niet	verhoogd	was	en	

vergelijkbaar	met	niet	blootgestelde	vrouwen.	De	onderzoekers	concluderen	dat	preventief	

verlichten	van	het	werk	van	zwangere	vrouwen	vóór	een	zwangerschapsduur	van	�4	weken	

een	positief	effect	zal	hebben	op	de	reductie	van	het	aantal	vroeggeboortes	en	op	het	krijgen	

van	kinderen	met	een	laag	geboortegewicht	en	vermoedelijk	een	niet	te	miskennen	reducerend	

effect	op	het	aantal	kinderen	dat	met	deze	problematiek	geboren	wordt.	Uit	onderzoek	van	

Croteau	blijkt	dat	het	stoppen	met	verrichten	van	ploegendienst	voor	de	�4e	week	deze	kans	op	

afwijkingen	verlagen.	Meer	onderzoek	is	nodig	om	te	bepalen	vanaf	wanneer	preventieve	

maatregelen	nodig	zijn	negatieve	gevolgen	voor	het	verloop	van	de	zwangerschap	en	bij	het	

(ongeboren)	kind	te	voorkomen.	Dit	geldt	(in	ieder	geval)	voor	de	invloed	van	stress	en		

onregelmatige	werktijden.
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 tot slot
	

	 De	projectgroep	beveelt	aan	om	een	gezamenlijke	werkgroep	op	te	richten	met	vertegen-

woordigers	van	de	verschillende	beroepsgroepen	(bedrijfsartsen,	verzekeringsartsen,		

gynaecologen,	verloskundigen,	huisartsen,	overige	deskundigen)	die	ontwikkelingen	bijhoudt,	

de	richtlijnen	op	elkaar	blijft	afstemmen	en	gezamenlijke	instrumenten	ontwikkelt	voor	de	

dagelijkse	praktijk	(bijvoorbeeld	screeningslijsten,	voorlichtingsmateriaal).	De	werkgroep	kan	

ook	voor	andere	partijen	zoals	de	overheid,	en	werkgevers-	en	werknemersorganisaties	als	

gezamenlijk	aanspreekpunt	functioneren.	Dit	voorkomt	dat	alle	partijen	een	eigen	koers	gaan	

varen	en	vergroot	de	kans	dat	een	samenhangend	beleid	in	de	praktijk	gerealiseerd	wordt.		

Het	Kwaliteitsbureau	van	de	NVAB	zou	hiertoe	het	initiatief	kunnen	nemen.
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 bijlage a
 wetgeving 
 wetgeving arbeidsomstandigheden in zwangerschap en 

postpartumperiode 

	 De	huidige	wetgeving	is	erop	gericht	de	band	met	de	arbeidsplaats	tijdens	de	zwangerschap	

te	behouden,	zodat	terugkeer	na	de	bevalling	soepel	verloopt	(Monster).	De	belangrijkste	

wetgeving	rondom	zwangerschap	en	werk	staat	(per	1	juli	1997)	in	het	Arbeidsomstandig-

hedenbesluit	met	de	daarbijbehorende	arboregelingen	en	arbobeleidsregels.	Betreffende		

de	regelingen	rond	zwangerschap	en	arbeid	is	een	Arboinformatieblad	gepubliceerd:	het	

Arboinformatieblad-1�	Zwangerschap	en	arbeid.

	 Een	werkgever	dient	beleid	te	voeren	gericht	op	arbeidsomstandigheden	en	zwangerschap,	

zodanig	dat	een	zwangere	vrouw	en	haar	(ongeboren)	kind	geen	risico’s	lopen	als	gevolg	van	

haar	werkzaamheden.

	 Om	een	beroep	te	kunnen	doen	op	maatregelen	die	voortvloeien	uit	aanvullende	regelgeving	

tijdens	zwangerschap	en	de	postpartumperiode,	moet	de	vrouw	haar	werkgever	op	de	hoogte	

brengen	van	haar	zwangerschap,	dit	geldt	ook	als	ze	borstvoeding	wil	geven	(Arbobesluit	

artikel	1.1	lid	5a	en	5b).	

	 Bij	het	opstellen	van	de	Risico	Inventarisatie	en	Evaluatie	(RI&E)	moet	opgenomen	worden	welke	

risico’s	en	gevaren	aanwezig	zijn	voor	werknemers	tijdens	hun	zwangerschap	of	in	de	post-

partumperiode	(Arbowet,	art	5,	arbobesluit,	art	1.41).	Zwangerschap	moet	hier	breed	worden	

opgevat,	namelijk	van	kinderwens	tot	borstvoeding.	In	de	RI&E	moet	volgens	artikel	1.41	van	

het	Arbobesluit	ten	minste	aandacht	worden	besteed	aan	de	onderwerpen	opgenomen	in	de	

Europese	Richtlijn	9�/85/EEG.	Bijlage	I	van	deze	richtlijn	verwijst	op	zijn	beurt	weer	naar	vijf	

andere	documenten.	Onder	andere	Artikel	4	lid	1	uit	bijlage	I	van	deze	richtlijn	behandelt	

evaluatie	en	informatie	betreffende	een	niet	limitatieve	lijst	van	agentia	(fysische	en	fysieke	

belasting,	biologische	en	chemische	agentia),	procédés	en	arbeidsomstandigheden	die	gevol-

gen	kunnen	hebben	voor	de	zwangerschap.	Artikel	6	van	Bijlage	II	van	deze	richtlijn	behandelt	

een	aantal	blootstellingsverboden	van	agentia	en	arbeidsomstandigheden	tijdens	de	zwanger-

schap	en	bij	de	lactatie.	Deze	zijn	beschreven	in	het	Arboinformatieblad	1�.

	 Als	uit	de	RI&E	blijkt	dat	gevaren	aanwezig	zijn	dan	moet	de	werkgever	maatregelen	treffen	

om	deze	zoveel	mogelijk	weg	te	nemen.	Als	dit	niet	mogelijk	is	kan	een	werkgever	de	werk-

methoden	en/of	rusttijden	tijdelijk	aanpassen.	Is	dat	nog	niet	afdoende	dan	kan	hij	de	werk-

nemer	tijdelijk	andere	werkzaamheden	aanbieden.	In	het	uiterste	geval	kan	een	werknemer	

worden	vrijgesteld	van	dienst	(Arbobesluit,	art	1.4�).	Over	de	mogelijke	risico’s	en	maatregelen	

moet	de	werkgever	voorlichting	geven	(Arbowet,	art	8).	De	werkgever	hoeft	pas	voor	aanpas-

sing	van	de	werksituatie	te	zorgen	nadat	de	werknemer	haar	zwangerschap	heeft	gemeld	of	

heeft	aangegeven	dat	zij	borstvoeding	wil	gaan	geven	(Arbobesluit,	art	1.1	lid	5a	en	5b).

	 Over	de	wijze	waarop	de	werkgever	de	arbeid	op	de	juiste	wijze	kan	organiseren	zonder	

	 risico’s,	is	Beleidsregel	1.4�	uit	het	Arbobesluit	vastgesteld.

	 Een	zwangere	heeft	recht	op	extra	rusttijden	of	een	kortere	werktijd	tot	een	achtste	deel	van	

de	dienst.	Daarnaast	heeft	zij	recht	op	een	regelmatig	arbeids-	en	rusttijden	patroon	en	kan	

	 zij	niet	verplicht	worden	tot	overwerk	en	nachtdiensten.	Dit	geldt	tot	zes	maanden	na	de	

bevalling	(Arbeidstijdenwet	4:5	en	4:7).	Als	zij	om	medische	redenen	meer	rusttijd	nodig	heeft	

dan	een	achtste	deel	van	de	diensttijd	dan	moet	dit	via	de	ziektewet	worden	geregeld.

 beleidsregel 1.42 uit het arbobesluit: organisatie van de arbeid 
van zwangere vrouwen en werknemers tijdens lactatie

inleiding
	 In	�007	is	de	Herziene	arbeidsomstandighedenwet	in	werking	getreden.	Voor	de	wetgeving	

rondom	zwangerschap	en	postpartumperiode	verandert	er	niet	veel.	Wel	moeten	werkgevers	

en	werknemers	in	het	private	domein	binnen	3	jaar	de	beleidsregel	1.4�	vervangen	door	zelf	

afspraken	te	maken	over	deze	risico’s	en	dit	vast	te	leggen	in	een	eigen	arbocatalogus.	Dit	kan	

per	sector	verschillen.	In	het	publieke	domein	zorgt	de	overheid	hiervoor.	Ook	kan	men	ervoor	

kiezen	deze	beleidsregel	over	te	nemen.	Totdat	afspraken	in	arbo-catalogi	zijn	vastgelegd	zal	

deze	beleidsregel	(de	komende	3	jaar)	nog	van	toepassing	zijn.	
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1	 De	verplichting	van	de	werkgever	om	de	arbeid	van	een	zwangere	werknemer	en	werk-

nemer	tijdens	lactatie	zodanig	te	organiseren	dat	de	arbeid	voor	die	werknemer	geen	

gevaren	met	zich	kan	brengen	voor	haar	veiligheid	en	gezondheid	en	geen	terugslag	kan	

veroorzaken	op	de	zwangerschap	of	lactatie,	houdt	ten	minste	in	dat:

-	 de	zwangere	werknemer	bij	de	arbeid	niet	wordt	blootgesteld	aan	lichaamtrillingen	of	

schokken	met	een	versnelling	van	meer	dan	0.�5m/s�	;					

-	 de	zwangere	werknemer	bij	de	arbeid	niet	wordt	blootgesteld	aan	equivalente	geluids-

niveaus	boven	de	80	dB(A)	en	piekgeluiden	boven	�00	Pa;

-	 de	zwangere	werknemer	niet	wordt	blootgesteld	aan	klimaatomstandigheden,	die	

kunnen	worden	beschouwd	als	onbehaaglijk;

-	 de	noodzaak	tot	bukken,	hurken	of	knielen	bij	de	arbeid	voor	de	zwangere	werknemer	

zoveel	mogelijk	wordt	voorkomen.	In	de	laatste	drie	manden	mogen	zwangere	werk-

nemers	niet	worden	verplicht	dagelijks	meer	dan	eenmaal	per	uur	te	hurken,	knielen,	

bukken	of	staande	voetpedalen	te	bedienen;		

-	 de	noodzaak	tot	handmatig	tillen	van	gewichten	bij	de	arbeid	door	de	zwangere	of	pas	

bevallen	werknemer	tot	drie	maanden	na	de	bevalling	zoveel	mogelijk	wordt	beperkt	

en,	als	er	toch	handmatig	gewichten	getild	worden:

1	 het	in	één	handeling	te	tillen	gewicht	gedurende	de	gehele	zwangerschap	en	

	 de	periode	tot	drie	maanden	na	de	bevalling	minder	dan	10	kilogram	bedraagt;

�	 vanaf	de	twintigste	week	van	de	zwangerschap	gewichten	van	meer	dan	5	kilogram	

niet	meer	dan	10	keer	per	dag	worden	getild;

3	 vanaf	de	dertigste	week	van	de	zwangerschap	gewichten	van	meer	dan	5	kilogram	

niet	meer	dan	5	keer	per	dag	worden	getild;	

-	 de	zwangere	werknemer	of	werknemer	tijdens	lactatie	bij	de	arbeid	niet	wordt	bloot-

gesteld	aan	stoffen,	die	de	gezondheid	van	henzelf	en/of	hun	(ongeboren)	kind	kunnen	

schaden;

-	 het	werken	onder	overdruk	van	zwangere	werknemers	beperkt	wordt	tot	werkzaam-

heden	tot	een	overdruk	van	1.5.10s	Pa	waarbij	binnen	de	nultijden	gebleven	wordt;

-	 de	zwangere	werknemer	niet	wordt	verplicht	om	in	direct	contact	te	komen	met	een	

ultrasonore	trillingsbron.	Voor	ultrasonore	luchttrillingen	met	frequenties	boven	�0	kHz	

geldt	als	voorlopige	grenswaarde	110	dB(A)	per	tertsband.

�	 Klimaatomstandigheden	worden	beschouwd	als	onbehaaglijk	als	bedoeld	in	het	eerste	lid,	

onder	c	wanneer	het	predicted	percentage	of	dissatisfied	(PPD)	bepaald	op	basis	van	NEN-

ISO	7730	meer	bedraagt	dan	�0%.

3	 Tot	de	stoffen	bedoeld	in	het	eerste	lid	onder	f	worden	in	elk	geval	gerekend:

-	 stoffen	die	de	gezondheid	schade	kunnen	toebrengen	via	een	zogenaamd	genotoxisch	

werkingsmechanisme	en	die	via	de	moeder	het	ongeboren	kind	of	de	zuigeling	kunnen	

bereiken,	waaronder	alle	mutagene	en	vrijwel	alle	kankerverwekkende	stoffen;

-	 stoffen	die,	via	een	niet-genotoxisch	werkingsmechanisme	door	blootstelling	van		

de	moeder	de	gezondheid	van	het	ongeboren	kind	of	de	zuigeling	kunnen	schaden.

 wetgeving rondom verlof en verzuim

	 In	een	periode	rondom	de	bevalling	worden	werknemers	enige	tijd	ontheven	van	de	arbeid,	

met	compensatie	van	het	gederfde	loon.	In	Nederland	is	hieraan	sinds	december	�001	vorm	

gegeven	in	de	Wet	Arbeid	en	Zorg	(Staatsblad).	Daarnaast	zijn	een	aantal	zaken	rond	uitkering	

en	arbeidsongeschiktheid	tijdens	zwangerschap	en	bevalling	geregeld	in	de	Ziektewet	

(Monster).

	 Het	komt	erop	neer	dat	een	zwangere	vrouw	recht	heeft	op	zestien	weken	verlof	(Wet	Arbeid	

en	Zorg,	afdeling	1).	Die	kan	zij	flexibel	opnemen	vanaf	zes	tot	uiterlijk	vier	weken	voor	de	

vermoedelijke	bevallingsdatum.	Wordt	zij	echter	ziek	tussen	zes	en	vier	weken	voor	de	datum	

á	terme,	dan	gelden	deze	ziektedagen	als	zwangerschapsverlofdagen,	ongeacht	de	oorzaak.	

	 Wordt	de	baby	later	geboren	dan	de	uitgerekende	datum,	dan	worden	de	extra	verlofdagen	

niet	afgetrokken	van	het	bevallingsverlof.	Komt	de	baby	voor	deze	datum,	dan	blijft	de	totale	

verlofperiode	zestien	weken.
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	 Per	1	september	�005	zijn	de	regels	bij	ziekte	rond	zwangerschaps-	en	bevallingsverlof	gewij-

zigd	(WAZO-verlof).	Dit	heeft	gevolgen	voor	de	lengte	van	de	uitkering	en	de	manier	waarop	

de	ziekteperioden	met	een	onderbreking	korter	dan	vier	weken	worden	samengeteld.	Als	een	

vrouw	arbeidsongeschikt	raakt	als	gevolg	van	zwangerschap	en	bevalling,	heeft	zij	vanaf	de	

eerste	ziektedag	recht	op	ziekengeld	ter	hoogte	van	het	dagloon	(Ziektewet	art.	�9a	1e	lid).	

	 In	geval	van	arbeidsongeschiktheid	na	afloop	van	de	uitkering	in	verband	met	bevalling	is	

	 er	recht	op	ziekengeld	ter	hoogte	van	het	dagloon	gedurende	104	weken.	Ook	hierbij	is	de	

voorwaarde	dat	de	arbeidsongeschiktheid	in	verband	staat	met	de	bevalling	of	de	daaraan	

voorafgaande	zwangerschap	(art.	�9a	4e	lid).	Alleen	die	ziekteperioden	die	vóór	en	na	direct	

op	het	WAZO-verlof	aansluiten	én	waarbij	de	ziekte	dezelfde	oorzaak	heeft,	tellen	als	één	

ononderbroken	ziekteperiode.	Als	de	ziekteperiode	vóór	en	na	niet	direct	aansluiten	op	het	

WAZO-verlof,	of	als	de	ziekteperiode	verschillende	oorzaken	heeft,	telt	het	WAZO-verlof	mee	

als	onderbreking.	Dan	begint	ná	het	WAZO-verlof	een	nieuwe	periode	van	104	weken	loon-

doorbetalingsverplichting	voor	de	werkgever	(ongeacht	de	oorzaak	van	de	ziekte)	en	een	

nieuwe	wachttijd	voor	de	WIA.

	 Als	de	bedrijfsarts	oordeelt	dat	er	bestaat	dan	kan	hij/zij	de	werkgever	adviseren	een	aanvraag	

arbeidsongeschiktheid	ten	gevolge	van	de	zwangerschap	causaliteit	(arbeidsongeschiktheid	als	

gevolg	van	zwangerschap	en/of	bevalling)	te	doen	voor	derving	van	de	loonkosten.	Bij	melding	

aan	het	UWV	(Uitvoeringsinstituut	Werknemers	Verzekeringen)	door	de	werkgever	beoordeelt	

uiteindelijk	de	verzekeringsarts	beoordeelt	of	de	arbeidsongeschiktheid	haar	oorzaak	vindt	in	

de	zwangerschap.	Is	dit	het	geval	dan	zal	het	UWV	ziekengeld	uitkeren.	Als	hulpmiddel	bij	de	

beoordeling	gebruiken	de	verzekeringsartsen	de	‘Standaard	Zwangerschap	en	bevalling	als	

oorzaak	van	ongeschiktheid	voor	haar	arbeid’.	

 wetgeving rondom borstvoeding

	 Een	werkgever	is	verplicht	een	werknemer	in	de	gelegenheid	te	stellen	haar	kind	borstvoeding	

te	geven	(of	te	kolven)	in	een	daarvoor	geschikte	af	te	sluiten	ruimte.	De	tijd	voor	de	borstvoe-

ding	moet	worden	geteld	als	werktijd	met	een	maximum	van	een	kwart	van	de	totale	werktijd	

geldend	tot	maximaal	9	maanden	na	de	bevalling	(Arbeidstijdenwet,	art	4:8).	Het	is	verstandig	

dat	de	vrouw	hierover	vóór	het	verlof	afspraken	maakt	met	haar	werkgever.	Soms	is	enige	

creativiteit	nodig	door	bijvoorbeeld	aanpassing	van	werktijden	of	gedeeltelijk	thuis	werken.
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 bijlage b
 knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

 primaire preventie

knelpunt
	 De	fysiologische	herstelperiode	is	langer	dan	de	duur	van	het	zwangerschapsverlof,	in	een	

aantal	aangrenzende	Europese	landen	is	de	duur	van	het	zwangerschapsverlof	langer.	

	 Vraag	1

	 Is	er	evidence	voor	de	duur	van	de	fysiologische	herstelperiode	na	de	zwangerschap		

en	baring?	

knelpunt
	 Het	is	onduidelijk	hoe	een	goede	individuele	risico-inschatting	voor	de	periode	tijdens	de	

zwangerschap	en	de	periode	na	de	bevalling	gemaakt	kan	worden	en	wat	het	belang	hiervan	is.	

	 Vraag	2

	 Welke	evidence	bestaat	er	voor	het	effect	van	onderstaande	risicofactoren	op	de	uitkomst	van	

de	zwangerschap.	De	risicofactoren	worden	in	de	subgroep	uitgewerkt.	Let	op	een	eventueel	

cumulatief	risico.	Naast	de	vorige	lijst	risicofactoren	(fysieke	belasting,	fysische	agentia,	extern	

geweld,	chemische	agentia,	biologische	agentia,	psychosociale	factoren,	werktijden	en	leeftijd)	

worden	ook	nog	genoemd	ploegendienst	en	verre	reizen.	

	 Vraag	3

	 Moet	er	een	risicoprofiel	komen,	en	zo	ja	moet	dit	individueel	dan	wel	op	bedrijfsniveau	(RIE)	

of	op	brancheniveau	of	op	alle	drie.	

	 Vraag	4

	 In	hoeverre	hebben	fysiologische	klachten	invloed	op	de	belastbaarheid,	met	als	outcome	

parameters	partus	praematurus,	foetale	groeivertraging,	verzuim,	kwaliteit	van	leven/	

	 psychisch	welbevinden.	

	 Vraag	5

	 Welke	maatregelen	moeten	er	genomen	worden	bij	vrouwen	die	BV	geven	en	blootgesteld	

worden	aan	prikaccidenten,	isotopen	en	biologische	agentia?

 secundaire preventie

knelpunt
	 Het	is	onduidelijk	wat	er	van	de	BA	verwacht	wordt	als	het	dossier	van	de	werknemer	melding	

maakt	van	bijzonderheden	in	het	verleden	die	wellicht	extra	risico	opleveren	als	psychische	

klachten,	obstetrisch	belaste	anamnese,	co-morbiditeit.

	 Vraag	6

	 Bij	welke	eerdere	gegevens	van	de	zwangere	moeten	extra	preventieve	maatregelen	genomen	

worden,	wanneer	kunnen	deze	het	beste	genomen	worden,	en	wat	mag	hiervan	verwacht	

worden.	

	 Vraag	7

	 Zijn	er	risicofactoren	als	psychische	klachten,	belast	arbeidsverleden,	lichamelijke	klachten	als	

lage	rugklachten,	die	we	tijdens	de	zwangerschap	al	kunnen	herkennen	en	die	een	langdurig	

ziekteverzuim	post	partum	voorspellen.	Hoe	kan	men	hierop	anticiperen?	Zijn	er	effectieve	

vormen	van	extra	informatieverstrekking	aan	de	vrouw?	
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	 Vraag	8

	 Zijn	er	effectieve	vormen	van	extra	informatieverstrekking	aan	de	werkgever?

	 Vraag	9

	 Is	er	een	speciaal	beleid	nodig	als	er	tijdens	de	zwangerschap	invasieve	procedures		

plaatsvinden	(bv	vlokkentest)?

 tertiaire preventie

knelpunt
	 Het	is	onduidelijk	wanneer	en	of	werk	aangepast	dienst	te	worden	als	er	speciale	condities	

(complicaties)	zijn	tijdens	de	zwangerschap.

 NB. Bij de beantwoording van vraag 10 en 11 moet er speciaal aandacht besteed worden aan 

 de relatie van het werk en de klacht, en de eventuele vertaling hiervan in werkaanpassing. 

 Verder zou het prettig zijn als er spelregels zouden komen voor de arbocuratieve samenwerking. 

	 Vraag	10

	 Is	er	een	speciaal	beleid	nodig	bij	vrouwen	die	zwanger	zijn	na	hoog	technologische	voort-

plantingstechnieken	als	IVF,	of	na	habituele	abortus?

	 Vraag	11

	 Dient	de	bedrijfsarts	een	speciaal	beleid	te	hebben	voor	zwangere	vrouwen	met	de	volgende	

speciale	condities:	hypertensie,	(zwangerschaps)diabetes,	meerlingzwangerschap,	groeivertra-

ging,	bloedverlies,	oedeem/varices,	harde	buiken,	klachten	van	het	bewegingsapparaat	mn	het	

bekken,	“kostbare	zwangerschap”.

 postpartumperiode 

knelpunt
	 Het	is	onduidelijk	wanneer	werkhervatting	op	te	dragen	is	als	er	speciale	condities/	compli-

caties	zijn	(geweest)	tijdens	zwangerschap,	bevalling	en/of	kraambed	(zoals	opnames	tijdens	

de	zwangerschap,	sectio,	kunstverlossing,	totaal	ruptuur,	geboorte	van	een	overleden	kind,	

prematuur,	kind	met	aangeboren	of	verworven	afwijkingen,	psychische	klachten).	

	 Een	vraag	is	of	depressieve	klachten	behandeld	moeten	worden	als	“gewone”	depressieve	

klachten	of	dat	deze	nog	in	de	vangnetregeling	vallen.	

	 Vraag	12

	 Is	er	speciaal	beleid	nodig		bij	deze	vrouwen	als	ze	na	10	of	1�	weken	pp	eigenlijk	weer	aan	

het	werk	moeten?

	 Vraag	13

	 Is	het	zinvol	om	vrouwen	met	deze	condities	al	eerder	dan	na	10/1�	weken	uit	te	nodigen	voor	

een	gesprek?

knelpunt
	 Hoe	om	te	gaan	met	borstvoeding,	hoeveel	tijd	en	welke	voorwaarden	heeft	een	werkende	

vrouw	nodig	om	de	borstvoeding	te	regelen?

	 Vraag	14

	 Welke	voorlichting	wordt	van	de	bedrijfsarts	verwacht	aan	de	zwangere	vrouw	over	borst-

voeding?	Wanneer	en	hoe	dient	dit	gegeven	te	worden?	

	 Vraag	15

	 Welke	voorlichting	wordt	van	de	bedrijfsarts	verwacht	aan	de	werkgever	over	borstvoeding?	
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	 Vraag	16

	 Hoeveel	tijd	en	welke	voorwaarden	heeft	een	werkende	vrouw	nodig	om	de	borstvoeding	te	

regelen?

 communicatie

	 Vraag	17

	 Naar	wie	moet	doorverwezen	worden?

	 en

	 Hoe	wat	is	in	het	overleg	tussen	bedrijfsarts	en	behandelaar	de	concrete	vraag:	Persoon, werk, 

pathologie, wanneer, wat en hoe communicatie.


