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Reizen in de zwangerschap

Infectieziekten met verhoogd risico tijdens zwangerschap en complicaties1,9
Infectieziekte – overdracht via muskieten

Duco van Eden, Sjoerd Bruggink, Just Eekhof

Voor de coronapandemie werd er wereldwijd steeds
meer gereisd, ook door zwangere vrouwen. Aanstaande
ouders gaan nog even samen op vakantie, of reizen voor
werk of familiebezoek. Huisartsen krijgen hier geregeld
vragen over, bijvoorbeeld of zwangere vrouwen mogen
vliegen, of ze naar de (sub)tropen mogen en of ze reis
vaccinaties mogen hebben.
ETIOLOGIE EN PATHOGENESE
Reizen tijdens de zwangerschap brengt gezondheidsrisico’s
met zich mee voor moeder en ongeboren kind door vliegen, infectieziekten en vaccinaties. Wanneer een zwangere
vrouw toch op reis gaat, is het aan te raden dat zij sportieve
activiteiten blijft beoefenen.1
Straling, trombose en vroegtijdig bevallen bij vliegen
Op vlieghoogte is de blootstelling aan kosmische straling hoger dan op zeeniveau. Internationale afspraken stellen dat deze
blootstelling veilig is tot een dosis van 1mSV (millisievert)

per jaar, omgerekend zijn dit 190 vlieguren.2,3 Alleen bij zeer
frequente vliegers is dit relevant.
Zowel vliegreizen als zwangerschap staan bekend om een verhoogd risico op veneuze trombose. Langdurige immobilisatie
(langer dan vier uur), lage cabinedruk, lage zuurstofdruk en
lage luchtvochtigheid tijdens de vliegreis kunnen leiden tot
veneuze stase en dehydratie. Tevens geven fysiologische veranderingen in de bloedstolling gericht op het voorkomen van
bloedverlies tijdens de bevalling, en compressie van de vena
cava en bekkenvenen, een verhoogd tromboserisico. Veneuze
trombose komt bij ongeveer 1 op de 1000 zwangerschappen
voor, tien keer vaker dan bij niet-zwangere vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie.2,4 Postpartum is dit risico nog hoger (tot
ongeveer zes weken).5
Een vroegtijdige bevalling (voor 36 weken) komt bij 7% van
de zwangerschappen voor. Bij meerlingzwangerschappen of
vroegtijdige bevalling in de voorgeschiedenis is dit percentage hoger.6 De kans dat dit tijdens een vlucht plaatsvindt is
uiteraard veel kleiner. Mogelijk is er een verhoogde kans op

WAT VRAGEN WIJ?
ʠ Enthousiasme en bereidheid om – tegen vergoeding – vier uur per week met H&W
bezig te zijn. Taken: kopij lezen en beoordelen, auteurs begeleiden, journaals schrijven, auteurs werven, ideeën spuien over de inhoud en samenstelling van H&W.
WAT BIEDEN WIJ?
ʠ Een levendige, gezellige club van acht huisartsen en onderzoekers die elke maand
samenkomt om kopij te bespreken en om te bedenken welke onderwerpen er in
H&W komen. Zij werken nauw samen met een zeskoppige, professionele bureauredactie.
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Moeder

Koorts, koude rillingen, hoofd- en spierpijn,
misselijkheid, braken, soms diarree

Cerebrale malaria, hypoglykemie, pulmonale complicaties

Zika

Vaak subklinisch
Bij 20-25% mild beloop: subfebriele
temperatuur, hoofdpijn, conjunctivitis, malaise,
spier- en gewrichtspijn, maculopapulaire rash

– Guillain-barrésyndroom (zeldzaam)
– Seksuele, placententaire en verticale transmissie
mogelijk

Dengue
(knokkelkoorts)

40-80% geen symptomen. Hoge koorts, hoofd- Zelfde beloop als bij niet-zwangeren. Trombocytopenie,
pijn (retro-orbitaal), spierpijn
zelden pleura-effusie en shock11

Abortus, vroeggeboorte, neonatale infectie met
ernstige complicaties1,11

Gele koorts

8-12% ziekteverschijnselen
Ongevaccineerd een zeer hoge mortaliteit, diffuse intraSoms bifasisch beloop. Koorts, hoofdpijn,
vasale stolling, shock, convulsies
spierpijn, lage rugpijn, misselijk. Later hoge
koorts, geelzucht, rode conjunctivae, petechiën,
bloedingen.

Geen gegevens bekend

Japanse encefalitis

Meestal subklinisch
1:250 klinische ziekte: hoge koorts, spierpijn,
hoofdpijn, abdominale klachten

Foetus/neonaat

Abortus, vroeggeboorte, foetale nood, anemie en laag geboortegewicht1,10
Abortus, cerebrale malformaties (microcefalie,
oor-/oogafwijkingen)
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Encefalitis, verlamming, bewegingsstoornissen, coma

Abortus, weinig over bekend

Hepatitis A

Malaise, koorts, slechte eetlust, misselijkheid,
buikklachten, jeuk als gevolg van cholestase

Placentaloslating, vroegtijdig gebroken vliezen

Vroeggeboorte

Hepatitis E

Zie hepatitis A

Leverfalen en hoge mortaliteit

Abortus, foetale dood, vroeggeboorte

Buiktyfus

Koorts, verminderde eetlust, hoofdpijn,
malaise, vage buikpijn, diarree, obstipatie,
roseolen

Darmulceraties
Leverfunctiestoornissen

Abortus, vroeggeboorte

Listeriose

Meestal asymptomatisch.
Soms mild beloop: koorts, spierpijn, gastroenteritis, vermoeidheid

Sepsis, meningitis, longontsteking

Intra-uteriene vruchtdood, vroeggeboorte,
sepsis en meningo-encefalitis

Toxoplasmose

Meestal asymptomatisch.
Soms lymfadenopathie, koorts, malaise, ooginfectie, huiduitslag

Myocarditis, pneumonie, hepatitis, slechtziendheid

Hydrocephalus, cerebrale verkalkingen, mentale
retardatie, oogafwijkingen, doofheid

Infectieziekte – overdracht via voeding/fecaal-oraal

spontane abortus en premature partus bij frequent vliegen; de
bewijslast hiervoor is echter laag.7
Infectieziekten en muskieten
Reizen verhoogt het risico op blootstelling aan infectieziekten.
Fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap maken
vrouwen bovendien vatbaarder voor infecties. Het maternale
immuunsysteem moduleert namelijk om de semi-allogene
foetus te kunnen accepteren. Bovendien is de kans op complicaties van infecties groter bij zwangere vrouwen.
Het risico op reizigersdiarree en andere gastro-intestinale
infecties is verhoogd door afname van de zuurgraad van
maagzuur en tragere darmmotiliteit. Zwangere vrouwen lopen
hierbij meer risico op dehydratie en ketose. Tevens hebben zij meer kans op lucht- en urineweginfecties en een verhoogde kans op vaginale schimmelinfecties. Ziekte en koorts
kunnen leiden tot premature geboorte.2,8
Sommige infectieziekten kunnen ernstiger verlopen tijdens de
zwangerschap en tot complicaties leiden bij zowel de moeder

O ve r d e g re n
Wanneer een zwangere vrouw reisplannen heeft en daar vragen over heeft, weeg dan samen met haar het belang van
de reis af tegen de gezondheidsrisico’s.
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WIE ZOEKEN WIJ?
ʠ Bij voorkeur een praktiserend huisarts die beschikt over een creatieve en kritische
geest, een voor H&W relevant netwerk en die plezier heeft in schrijven. Het is handig
om ervaring te hebben met het beoordelen en publiceren van wetenschappelijke
literatuur en/of het geven van onderwijs.
ʠ Daarnaast is het prettig om affiniteit te hebben met implementatie en nascholing.
ʠ Wij geven de voorkeur aan sollicitanten die gepromoveerd zijn en/of een aanstelling
hebben bij een wetenschappelijke instelling.

Mogelijke complicaties

Symptomen
Malaria

1

2

s

als het ongeboren kind [tabel 1].2
Vrouwen die in verwachting zijn lopen meer risico op
infectieziekten overgebracht door muskieten. Zij trekken
meer muskieten aan en worden vaker gestoken. Verhoogde
lichaamstemperatuur, uitademen van meer koolstofdioxide en
’s nachts vaker uit bed gaan om te plassen lijken hierbij een rol
te spelen.2,9 De malariamug (Anopheles muskiet) is actief in de
schemering en in de nacht. De mug die dengue, zika en gele
koorts kan overbrengen (Aedes muskiet) is overdag actief en
rond zonsopgang en -ondergang.
Voeding en warmte
Veel infectieziekten komen het lichaam binnen via verontreinigde voeding, drinkwater of andere dranken (zoals vruchtensap) via de fecaal-orale besmettingsweg. Hierbij kunnen
ernstige complicaties optreden tijdens de zwangerschap [tabel
1]. Rauwe producten zoals ongepasteuriseerde melk, kaas,
vlees(waar) en salade kunnen besmet zijn. Toxoplasmose kan
tevens overgebracht worden door voeding die is verontreinigd
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MEER WETEN?
Neem voor nadere inlichtingen over de functie
contact op met dr. Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W,
via 06 17 06 85 40 (tel) of i.smeele@nhg.org (mail).
BELANGSTELLING?
Mail uw sollicitatie met CV en motivatie vóór
1 augustus 2020 naar redactie@nhg.org.

