
1 Leermodule 4: fysiologische veranderingen 

 

Leerdoelen 

• Zowel de spierlaag van de baarmoeder als het baarmoederslijmvlies en de 
baarmoedermond veranderen als gevolg van de zwangerschap en de bevalling.  Je 
kan deze veranderingen  benoemen en verklaren alsook de observaties hierbij 
vertellen (kennis en inzicht). 

• Je kan de veranderingen aan de vagina en perineum na de partus vertellen en 
verklaren (kennis en inzicht). 

• Je kan de veranderingen aan de buikwand na de bevalling beschrijven en verklaren 
(kennis en inzicht). 

• Het gewicht verandert in de lange postpartum periode eveneens.  Je kan deze 
veranderingen vertellen en verklaren (kennis en inzicht).  

• Je kan de veranderde bloedsamenstelling in het postpartum beschrijven en 
verklaren(kennis en inzicht). 

• Je kan laboresultaten in het postpartum verklaren, interpreteren en voorstellen 
fomuleren (toepassen). 

• Je weet welke routine-onderzoeken er kunnen uitgevoerd worden in het postpartum 
en waarom(kennis en inzicht). 

• Je kan het resultaat van deze onderzoeken interpreteren. Je kent de normale 
waarden van Hb, Ht, WBC, RBC en thrombocyten. Je kan de veranderde waarden 
verklaren in het kader van de normale zwangerschap en de bevalling (synthetiseren 
en analyseren). 

• Je kan anemie in het kader van zwangerschap en bevalling verklaren, je kan als 
vroedvrouw een bijdrage leveren bij de diagnose (vraagstelling en labo-uitslagen 
interpreteren). Jij kan deze vrouwen ook voedingstips geven en indien nodig kan je 
ijzersuppletie voorstellen (synthetiseren en analyseren). 

• Je kan verklaren waarom het toedienen van anti D bij Rhesusnegatieve vrouwen zo 
belangrijk is in het onmiddellijke postpartum(toepassen). 

• Je kan de veranderingen aan het urinaire stelsel na de partus beschrijven en 
verklaren (kennis en inzicht). 

• Je kan de individuele kraamvrouw informeren over al deze fysiologische evoluties van 
het postpartum (analyseren en synthetiseren). 

 



 

 

Tijdlijn 

• Een van de aanbevelingen voor gezondheidsvoorlichting bij de moeder gebeurt 
reeds op DAG 0.1 en 2.  Een van de onderwerpen gaat over het fysiologisch 
herstelproces van de moeder.  

•  

 

1.1 Uterus 

 

1.1.1 Uterus voor de zwangerschap 

• Afmetingen 
• Cervix uteri of baarmoedermond 
• Corpus uteri: 

o Endometrium of baarmoederslijmvlies 
o Myometrium of spierlaag 
o parametrium 

1.1.2 Uterus na de partus 

1.1.2.1 Myometrium of de spierlaag van de baarmoeder 

  



De baarmoeder is onmiddellijk na de bevalling groot, de lengte is ongeveer 15 cm 
en het gewicht ongeveer 1000g. Na de geboorte is de wand van de uterus 
ongeveer 5 cm dik en bestaat uit een dikke laag myometrium dat bekleed is met 
serosa aan de buitenkant en decidua* basalis aan de binnenkant. 
De involutie van dit orgaan gaat snel. Op het einde van de eerste week post-
partum weegt de baarmoeder ongeveer 500g en op het einde van de tweede 
week ongeveer 300-350g. Na 6 weken is bij de zogende vrouw de lengte van de 
baarmoeder ongeveer 9 cm en het gewicht ongeveer 100g.  Bij de niet-zogende 
vrouw kan dit proces iets trager verlopen.  Na 8 weken is het gewicht van een 
niet-zwangere baarmoeder bereikt: 70 g. De snelheid en duur van het proces van 
baarmoederinvolutie is voor elke moeder verschillend. Het precieze mechanisme 
van baarmoederinvolutie is nog niet bekend, maar vaststaat dat vooral de 
hoeveelheid cytoplasma* afneemt en niet het aantal spiercellen. 
Een goed gecontraheerde baarmoeder na de bevalling is van belang, zodat deze 
stilaan in omvang dient te verminderen en verder indaalt in het bekken, vanaf 
navelhoogte tot de gecontraheerde baarmoeder niet meer palpeerbaar is boven 
symfyse*. De baarmoeder mag niet zacht aanvoelen en moet steeds 
geobserveerd worden in relatie met de kleur en hoeveelheid van het vaginaal 
bloedverlies, samen met de algemene gezondheidstoestand van de moeder. 
De snelle omvangvermindering heeft de plaatsverandering van de baarmoeder tot 
gevolg: van abdominaal orgaan wordt zij snel weer bekkenorgaan. 
De gewichtsvermindering wordt veroorzaakt door het verlies van vocht en door 
het kleiner worden van de spiercellen. De involutie kan bevorderd worden door 
het geven van borstvoeding. 
De veranderingen van het bloedvatenstelsel in de uterus bestaan uit het 
verdwijnen van arteriën en venen door hyaliene-degeneratie*, samen met 
vasoconstrictie* van de bloedvaten ter hoogte van de baarmoeder.  Het 
vaatstelsel van de baarmoeder blijft na een zwangerschap uitgebreider dan het 
voor de eerste zwangerschap was. Dit is gunstig voor de volgende 
zwangerschappen: een goede bloedvoorzienig is nodig voor een goede 
ontwikkeling van de vrucht. 
De ligamenten zijn met de volumetoename van de baarmoeder tijdens de 
zwangerschap mee uitgerekt ( vooral de brede en de ronde banden). Na de 
bevalling zijn ze slap door de extreme rekking. Hierdoor kan de baarmoeder in het 
postpartum gemakkelijk door de blaas verplaatst worden.  Op het einde van het 
postpartum hebben zowel de brede als de ronde banden hun niet-zwangere lengte 
en tonus herwonnen (Bogaert, 2016). 

1.1.2.2 Endometrium of baarmoederslijmvlies 

Na de baring wordt het cavum uteri op de placenta-inplantplaats bekleed door een 
wondvlakte, zonder epitheellaag. In de holte liggen stukjes decidua, necrotische 
weefselresten en bloed.  In de loop van een aantal dagen wordt de uterus  van dit 
afvalmateriaal ontdaan, te herkennen als lochia. Daarna ontstaat een 
granulerende* oppervlakte waarop na 7 à 8 dagen een re-epithelisatie te vinden 
is voor proliferatie vanuit de klierbuizen.  Binnen de 10 dagen is het cavum uteri 
opnieuw met endometrium bekleed.   Uiterlijk na  6 weken is ook het placentabed 
weer normaal.  Vanaf ongeveer 4 weken postpartum is nidatie opnieuw mogelijk 
(Bogaert, 2016). 



1.1.2.3 Cervix of baarmoedermond 

Bij de ontsluiting en uitdrijving scheurt de cervix altijd iets in, vooral bij de eerste 
bevalling. Onmiddellijk na de bevalling voelt de cervix week aan, en kan ook 
gekneusd en oedemateus* zijn.  Door de grote vascularisatie kan de cervix er ook 
gestuwd uitzien. De eerste dagen blijft de cervix open en doorgankelijk voor 2 à 3 
vingers. Na een week is de vaste structuur weer herkenbaar en is de cervix nog 
voor één vinger toegankelijk.  
Het ostium externum is thans wijder en spleetvormig en heeft het typische 
uitzicht van de multipara portio en krijgt de oude vorm niet helemaal terug. 
Het OUS is meteen na de bevalling dun en week, maar wordt snel kleiner door 
contractie en retractie en is na enige weken nauwelijks meer te herkennen 
(Bogaert, 2016). 

1.2 Vagina 

1.2.1 Vagina voor de zwangerschap 

De vagina verbindt de uitwendige en de inwendige voortplantingsorganen met elkaar.  
De ingang van de vagina wordt introïtus vaginae genoemd.  De vagina eindigt blind en in 
de top puilt de cervix uteri uit en vormt hier de zogenaamde portio.  De vagina is het 
engst bij de introïtus en wordt wijder naar de portio toe.  Rond de cervix vormt de vagina 
een circulaire goot, die in 4 delen onder te verdelen is: 1 voorste, 1 achterste en 2 
laterale schedegewelven. 

Bekijken we de wand van de schede, dan blijkt deze vele dwars verlopende plooien te 
hebben.  De zgn. rugae vaginalis.  De plooien in de vagina zijn van het grootste belang 
voor de rekbaarheid, die bij de passage van het kind noodzakelijk is (Bogaert, 2016). 

1.2.2 De vagina na de partus 

De eerste dag na de bevalling blijft de vagina helemaal uitgerekt en enigszins gekneusd 
of oedemateus.  Ze staat open t.h.v. de intoïtus.  Na ongeveer een dag herwint ze 
voldoende tonus, zodat ze minder openstaat en niet meer zo gezwollen is. Er treedt een 
snelle involutie op en herstel vindt meestal plaats binnen de 3 à 4 weken. De vagina en 
de introïtus vaginae blijver echter wijder dan voorheen. De normale rugeatekening van 
de vaginawand is na plusminus 3 weken herkenbaar. Kleine scheurtjes in de vaginawand 
genezen spontaan en zonder litteken. Door de oestrogeenspiegel bij zogende vrouwen is 
de neiging tot atrofie en broosheid van het vagina-epitheel opvallend. 

Bekkenbodemspieroefeningen helpen de tonus van de vagina te herwinnen; indien men 
dagelijks oefent, kan de vagina een zekere graad vernauwen.  Ook hier wordt de 
toestand zoals die bij nullipara aanwezig was, niet meer bereikt. 

Een gescheurd hyme heelt door littekenvorming met weefselaanhangseltjes (tags= 
carrrunculae hymenalis) (Bogaert, 2016). 



1.3 Perineum 

Het zachte weefsel van het perineum is gekneusd en oedemateus* onmiddellijk na de 
geboorte.  Het perineum werd uitgerekt om zich aan te passen aan de grootte van de 
foetus.  De bekkenbodemspieren zijn hierdoor ook te sterk uitgerekt en zwak. 

Indien er zich geen scheurtjes of letsels bevinden ter hoogte van de labia minora, 
perineum, vagina of cervix dan beoordeeld men de uitwendige genitaliën als “gaaf” of 
“ongeschonden”.  

Doch bij de passage van het kinderhoofd door het weke baringskanaal kunnen letsels van 
de weefsels ontstaan.  Het ruptuur van het perineum komt het vaakst voor.  Deze 
scheur begint aan de achterzijde van de vulva en loopt door naar de achterzijde richting 
anus.  Men onderscheidt vier graden van perineumruptuur (Heineman, 2007). 

• Eerstegraads ruptuur: waarbij alleen de huid en het epitheel van de vaginawand 
zijn ingescheurd, de onderliggende weefsels zijn intact. 

• Tweedegraads ruptuur: behalve de huid zijn ook de vaginawand en de het 
onderliggende bindweefsel en eventueel spierweefsel verscheurd, de sfincter ani is 
echter nog intact. 

• Derdegraads ruptuur of subtotaal ruptuur:huid en spieren zijn ingescheurd tot aan 
de sfincter ani. 

• Vierdegraads ruptuur of totaalruptuur: huid, spieren en de sfincter ani zijn 
doorgescheurd (Bogaert, 2016). 

 

Figuur 1: Derdegraadsruptuur 



 

Figuur 2:  Vierdegraadsruptuur 

Bij de passage van het kinderhoofd kan ook een episiotomie worden geplaatst. Het 
perineum wordt dan kunstmatig ingeknipt om een ruimere uitgang van het weke 
baringskanaal te verkrijgen. Meestal wordt een medio-laterale episiotomie geplaatst: 
vanaf het midden van de commisura posterior en de mediaanlijn naar achteren. Daarbij 
wordt de sfincter ani vermeden. Soms wordt ook een mediane episiotomie gemaakt 
vanuit de commissura posterior in de middenlijn naar achteren. 

 

Figuur 3: Episiotomie 

1.4 De buik 

1.4.1 De buikwand voor de zwangerschap 

Als we  over de buik spreken, dan denken we over het algemeen aan de buikwand of 
alleen de buikspieren. Maar de buik is eigenlijk een buikgordel. Gordel betekent korset, 
steun en omvat hier de buikholte waarin ingewanden en organen liggen. 

Medio- 
lateraal 

Sfincter ani 



Bindvliezen verbinden en omgeven de organen en spieren in de buikholte.  Er ligt een 
stevig bindweefselige plaat tussen de grotere en de kleine buikholte met openingen voor 
de weefsels die erdoorheen lopen. De kwaliteit van de omgevende spieren bepaalt de 
stevigheid van de buikholte. 

Aan de voorzijde van de buikgordel bevinden zich de buikspieren en de achteraan de 
rugspieren. Van binnen naar buiten zijn er de diepe dwarse buispieren, de binnenste en 
buitenste schuine buikspieren en bovenop aan weerzijden van de middennaad of lina alba 
de rechte buikspieren. 

Al tijdens de jeugdjaren leggen we de basis voor de wijze waarop het lichaam zich  zal 
aanpassen tijdens de zwangerschap. Wanneer een lichaam in een goed conditie verkeert 
en geen overgewicht heeft, zal het  veel beter de veranderingen weerstaan die zich 
tijdens de zwangerschap zullen voordoen. De voorwaarde is natuurlijk dat we tijdens en 
na de zwangerschap dezelfde levensstijl aanhouden als tevoren. Goede informatie, voor 
de eerste zwangerschap, over  wat er eigenlijk in het lichaam gebeurt, is daarom heel 
belangrijk (Decoster, 2004). 

1.4.2 De buikwand na de zwangerschap 

De huid van de buikwand is totaal uitgerekt en verrimpeld en vertoont soms striemen of 
striae. Striae zijn littekens van uitgerekte en gescheurde elastische vezels in de huid. De 
kleur verandert van roze naar wit. 

De buikspieren zijn na de bevalling slap door de uitrekking tijdens de zwangerschap. 
Diastase van de buikspieren kan een restverschijnsel zijn.  Diastasi recti is het uit elkaar 
wijken van de rechte buikspieren door het uitrekken van de linea alba als gevolg van de 
groeiende buik. Bij aanspannen van de buikspieren schuiven de linker- en rechterdelen 
van de rechte buikspieren daarom gemakkelijk naar opzij. De dwarse buikspier zal, door 
de richting van haar spiervezels, hier een tegengestelde rol spelen en bij aanspanning de 
buik eerder sluiten (Decoster, 2004). 

Diastase is afhankelijk van aan aantal factoren: 

• De algemene spiertonus van de vrouw 
• Het feit of ze al of niet oefeningen gedaan heeft om haar spiertonus te herwinnen 

na elke bevalling 
• Pariteit: het herwinnen van de spiertonus wordt moeilijker met het toenemen van 

de pariteit 
• Snel opeen volgende zwangerschappen 
• Zwangerschappen met extreem uitgezette baarmoeder (meerlingenzwangerschap, 

polyhydramnion) (Bogaert, 2016). 



Na de bevalling is het van groot belang dat de bekkenbodemspieren en de buikspieren zo 
goed 
mogelijk 
herstellen. 
Indien de 
nodige 
spiersteun 
ontbreekt 
ontwikkelt 
de vrouw 
bij een 
volgende 

zwangerschap een hangbuik. Deze toestand kan ook aanleiding geven tot rugklachten. 
Men start best met lichte oefeningen tijdens de eerste dagen van het postpartum. Men 
begint met het eenvoudig samentrekken en loslaten van de bekkenbodemspieren. Het 
opnieuw leren aanspannen van de diepe dwarse buikspier is de eerste buikspieroefening. 
De combinatie van de dwarse buikspier met de bekkenbodemspieren is beschermend 
voor de bekkengordel (Decoster, 2004). Deze oefeningen komen nog uitgebreid en 
praktisch aanbod in de cursus.                                                                                                              

1.5 Borsten 

Tijdens de zwangerschap ontwikkelt het melkklierweefsel zich onder invloed van 
hormonen zoals oestrogeen, progesteron en prolactine.  Hierdoor neemt het aantal 
melkkanaaltjes en melkkliertjes toe.   De borsten worden groter en gevoeliger, het 
tepelhof wordt donkerder en de aderen onder de huid van de borst worden duidelijker 
zichtbaar.  De mate waarin de borsten groeien tijdens de zwangerschap is bij iedere 
vrouw anders. De mate waarin de borsten groeien tijdens de zwangerschap is daarom 
geen indicatie voor het volume van de melkproductie.  Bovendien gaat de borstgroei nog 
door gedurende de eerste maand na de bevalling (La leache League, 2014). 

Na de bevalling zullen de borsten zacht aanvoelen tot de melkproductie rond de derde of 
vierde dag toeneemt.  Gedurende de eerste dagen zijn de borsten nog zacht.  Dit geeft 
de baby de kans om op een zachte borst te oefenen met drinken voordat de borsten 
steviger en voller worden (Mohrbacher & Kendall-Tacket, 2017). 

De anatomie en de fysiologie van de borstvoeding komt uitgebreid aan bod in het 
hoofdstuk borstvoeding. 

Figuur 4: Diastase van buikspieren 



Indien geen borstvoeding wordt gegeven, zal men lactatieremmers toedienen.   Er kan 
gebruik gemaakt worden van: 

• Dostinex® (bevat cabergoline, een moederkoornderivaat, en  behoort tot de 
groep van de dopamine-agonisten); de verpakking bevat 2 tabletten van 0.5 mg 
die oraal worden ingenomen in de loop van de eerste dag na de bevalling. 

• Parlodel® (=bromocriptine, die de prolactinesecretie remt ter hoogte van de 
hypofyse-voorkwab); Parlodel bestaat uit een verpakking van 30 comprimés van 
2.5 mg, die volgens een bepaald schema oraal worden ingenomen bijvoorbeeld: 

o 10 dagen 2co/ dag = 10 dagen 1co/dag 

o 15 dagen 2co/dag 

Bij sectio patiënten (onder narcose) wordt de voorkeur gegeven aan het IM toedienen 
van 1 amp. Parlodel L.A., de dag na de ingreep.  De bijverschijnselen van de 
prolactatieremmers zoals duizeligheid en hoofdpijn moeten meegedeeld worden aan de 
kraamvrouw (Bogaert, 2016). 

1.6 Gewicht 

Een kraamvrouw verliest gemiddeld 5 à 6 kg aan lichaamsgewicht bij de bevalling.  Dit 
verlies vertegenwoordigt het gewicht van de baby, de placenta, vruchtwater en bloed. 
Gedurende de eerste week postpartum kan de vrouw nog ongeveer 2 kg verliezen door 
vochtverlies, vooral via de diurese.  De meeste vrouwen streven ernaar op het einde van 
het postpartum hun gewicht van voor de zwangerschap weer te hebben bereikt. 

Stel dat een vrouw met een normale gewichtstoename ongeveer 13 kg bijkomt in de 
zwangerschap.  Na de bevalling zal er ongeveer 8-9 kg verlies zijn omwille van het 
gewicht van de baby en de placenta, het vruchtwater,… Er blijft ongeveer 4 kg over 
gedurende de eerste 2 weken postpartum.  Meestal is dit opgestapeld vet, wat traag 
afgebroken wordt gedurende 11 tot 22 weken. 

Gewichtsretentie wordt gedefinieerd als het verschil tussen het materneel gewicht op een 
bepaald moment in het postpartum en het gewicht van de vrouw voor de zwangerschap. 
Sommige vrouwen vinden het moeilijk om dat extra gewicht te verliezen in de 
postpartumperiode. Het gemiddelde gewichtsbehoud in het postpartum varieert van 0.5 
tot 17 kg. Verschillende studies tonen aan dat vrouwen 0.5 tot 3 kg van het totaal 
bijgekomen gewicht tijdens de zwangerschap blijven behouden op 1 jaar postpartum. 
Vanaf 4.5 kg spreekt men van een hoge gewichtsretentie in het postpartum. 

Gemiddeld hebben vrouwen op 6 weken postpartum nog 3 tot 7 kg gewichtsretentie van 
voor de zwangerschap.  Ongeveer 28% van de vrouwen heeft op 6 weken postpartum 
het gewicht van voor de zwangerschap terug bereikt. 

Verder valt de vrouw gemiddeld 2 kg/maand af tijdens de eerste 3 maanden postpartum.  
Naarmate de tijd vordert valt ze maandelijks minder af: vanaf 3 tot 6 maanden 0.3 
kg/maand en van 6 tot 12 maanden 0.2 kg/maand. Gemiddeld mag een vrouw na 1 jaar 



postpartum 0.5 tot 3 kg van haar gewicht behouden om geen invloed te hebben op 
maternele en foetaal/neonatale morbiditeit en mortaliteit bij een volgende zwangerschap. 

Verder blijkt dat 12% tot 20% van de vrouwen meer dan 4.5 kg van hun 
gewichtstoename van tijdens de zwangerschap blijven behouden in het postpartum.  
Overschrijdt de gewichtsretentie de limiet van 4.5 kg, dan is er bij een volgende 
zwangerschap een verhoogd risico op onder andere macrosomie bij de baby en het 
hebben van een sectio. Vrouwen met een hoge gewichtstoename (<16kg) tijdens de 
zwangerschap en een basis percentage lichaamsvet boven de 30% hebben een heel hoge 
kans op het ontwikkelen van obesitas. Vrouwen met een hoge postpartale 
gewichtsretentie hebben eveneens meer kans op het ontwikkelen van obesitas op 
langere termijn. Gezondheidsproblemen zoals hart-en vaataandoeningen, hypertensie, 
kortademigheid, hormoongevoelige kankers, diabetes, vruchtbaarheidsproblemen, 
gewrichtsklachten of – ontstekingen treden dan meer op bij deze vrouwen in de 
reproductieve leeftijd (Bogaert, 2016). 

1.7 Hematologische veranderingen 

1.7.1 De samenstelling van bloed 

Bloed bestaat uit plasma (55% - vloeibaar gedeelte) en uit cellulaire elementen (45% - 
vast gedeelte).  

1.7.1.1 Plasma: 

Het plasma is de zogenaamde ‘vloeistof van het bloed’. Het heeft een strogele kleur en 
bevat als hoofdbestanddeel water (91%), opgeloste eiwitten (7.5%) en andere opgeloste 
stoffen 1,5 % (suikers, vetstoffen, cholesterol,…). De voornaamste functie is het 
transport van afbraakproducten van voedingsstoffen en van koolzuur. (Bouman, 
Bernards, & Boddeke, 2008) 

1.7.1.2 Cellulaire elementen: 

• Rode bloedcellen of erythrocyten 
o Functie: zuurstoftransport adhv hemoglobine 
o Normale waarde: bij man: 5.000.000 per mm3 

bij vrouw: 4.500.000 per mm3 
• Witte bloedcellen of leucocyten 

o Functie: immuniteit: verdediging of afweer 
o Normale waarde: 5.000 tot 9.000 per mm3 

WBC kunnen onderverdeeld worden in polynucleaire (neutrofielen, eosinofielen en 
basofielen) en mononucleaire cellen (lymfocyten en monocyten). 

• Bloedplaatjes of thrombocyten 
o Functie: bloedstolling 
o Normale waarde: 150.000 à 400.000 per mm3 



1.7.2 De hematologische veranderingen tijdens de zwangerschap 

De samenstelling van het bloed verandert drastisch tijdens de zwangerschap. De totale 
hoeveelheid plasma en rode bloedcellen (erytrocyten) neemt toe.  De totale hoeveelheid 
rode bloedcellen is afhankelijk van de behoefte aan zuurstoftransport. Zij neemt toe 
naarmate de beschikbaarheid van zuurstof geringer is (bv. bergbewoners) of het 
zuurstofverbruik groter is (bv atleten). In de zwangerschap stijgt de zuurstofbehoefte en 
dus ook de totale hoeveelheid erytrocyten ca. 18%. 

De toename in het plasmavolume ca.40% - 50% berust voornamelijk op de vasodilatie of 
vaatverwijding t.g.v. progesteron en op de sterk toegenomen doorstroming van 
lichaamsdelen zoals hart en nier.  Progesteron is een hormoon dat toeneemt tijdens de 
zwangerschap. 

Aangezien de procentuele stijging van het plasmavolume veel groter is dan de stijging 
van de totale hoeveelheid erythrocyten, is er dus sprake van hemodilutie (Heineman, 
2007). Deze hemodilutie of bloedverdunning leidt tot een daling van de waarden voor 
hematocriet en hemoglobine. Het Hb kan dalen tot de fysiologische grens van 
11%(Jacquemyn, 2007). 

Hemoglobine (Hb) 

= een eiwithoudende rode kleurstof = essentieel bestanddeel van RBC, bindt aan O2 (= 
verbinding waarin ijzer een grote rol speelt) en zorgt dus voor zuurstoftransport 
(O2opname en O2 afgifte). 

Het bloed bevat ongeveer 14 tot 16 g hemoglobine per 100 ml bloed. Verschillen kunnen 
waargenomen worden door geslacht, leeftijd, klimaat e.a. 

Hematocriet (Ht) 

Dit is de in % uitgedrukte verhouding van het erytrocytenvolume tot het totale 
bloedvolume. Als normaal wordt een hematocrietwaarde van 45% aanvaard. Deze 
waarde is verhoogd bij deshydratie en verlaagd na acuut bloedverlies en waterretentie. 

De fysiologische hemodilutie van de zwangerschap uit zich ook in een daling van het 
gehalte aan bloedplaatjes, dat ongeveer met 10-15% afneemt.   

De concentratie van de leucocyten (=leucocytose)  is hoger in de zwangerschap dan 
daarbuiten door de toename van oestrogenen en prostaglandines(Jacquemyn, 2007). 

Het is logisch dat zowel bloedstolling als de fibrinolyse veranderen tijdens de 
zwangerschap.  De stolling heeft als functie het afdichten van een lek in de vaatwand, de 
fibrinolyse heeft tot taak het bloed in de bloedbaan ten alle tijde vloeibaar te houden.   

1.7.3 De hematologische veranderingen na de zwangerschap 

Tijdens de eerste postpartumdagen kan de leucocytose stijgen tot 10.000 à 20.000 per 
mm3 zonder pathologische oorzaken.  De directe prikkel hiertoe is onbekend, maar 
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waarschijnlijk gaat het om een reactie op celversterf en mogelijk ook stress.  Niettemin 
moeten infectietoestanden uitgesloten worden. 

De vrouw kan tijdens en na de baring bloed verliezen, zonder schadelijke gevolgen.  
Behalve het verlies aan bloed en vruchtwater bij de baring, verdwijnt er de eerste dagen 
ook gemiddeld 2 tot 4 liter extravasculair vocht.  Dit leidt automatisch tot een verhoogde 
urineproductie en afname van het lichaamsgewicht. 

Tijdens de zwangerschap zijn de stollingsfactoren (vooral fibrinogeen) toegenomen en de 
fibrinolytische activiteit van het bloed afgenomen.  Dit kan gezien worden als een reserve 
voor het verhoogde gebruik tijdens en na de bevalling.  Na de geboorte van de placenta 
dalen de stollingsfactoren en neemt de fibrinolytische activiteit weer toe.  De verhoogde 
kans op trombose, ontstaan door de stijging van de stollingsfactoren, wordt door de 
fibrinolytische activiteit in de hand gehouden.  Hiermee verdwijnt de verhoogde 
tromboseneiging van het vroege kraambed (Bogaert, 2016). 

 

1.7.4 Anemie tijdens de kraamperiode 

1.7.4.1 Anemie 

Anemie is de medische term voor bloedarmoede.  Anemie in het kader van zwangerschap 
en bevalling is dus bloedarmoede of een laag Hb gehalte.  Een laag hemoglobinegehalte 
24-48 uur postpartum moet niet direct aanleiding zijn tot grote zorg (Bogaerts, 2009).  

In de meeste gevallen zal het laag Hb gehalte fysiologisch zijn omwille van de 
hemodilutie die is ontstaat tijdens de zwangerschap.   

Uit de LENTE-studie komt naar voor dat er een significant grotere kans bestaat op 
anemie op de 4de – 6de dag postpartum bij vrouwen waar het nageboortetijdperk niet 
actief geleid is. Deze groep heeft echter ook statistisch significant meer bloedverlies: een 
laag Hb is hier waarschijnlijk een logisch gevolg van.  Meerdere studies tonen aan dat de 
hoeveelheid bloedverlies tijdens de bevalling een significante relatie heeft met het Hb 
postpartum (Jans & Beentjes, 2010).  

De meest frequente oorzaken van anemie bij zwangere van Nederlandse afkomst zijn 
ijzergebrek en (minder frequent) foliumzuurtekort. De kans op ijzergebreksanemie is 
vergroot bij vrouwen met slechte of afwijkende voedingsgewoonten, bij zwangere 
tieners, bij vrouwen met een nieuwe zwangerschap binnen een jaar na de voorgaande 
bevalling, bij een meerlingzwangerschap, bij zwangere van niet-Noord-Europese afkomst 
en bij zwangere dragers van een hemoglobinopathie (Beentjes MM, 2012) 

Uiteraard moet steeds nagegaan worden of het laag Hb niet pathologisch is door een 
ijzergebrek of andere tekorten (Amelink, 2001). Een laag Hb kan dus wijzen op 
ijzergebrek of op een afwijking in de bloedaanmaak en – afbraak.  Bij de routine 
onderzoeken (zie verder) bepaalt om die redenen dus niet enkel het Hb-gehalte maar 
ook het aantal RBC, het aantal WBC, het aantal thrombocyten, de MCV-bepaling en het 
ferritinegehalte (ijzervoorraad) 
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Algemeen geldende afkappunten voor het diagnosticeren van ‘anemie in het kraambed’ 
konden niet gevonden worden. Het hemoglobinegehalte is de eerste dagen van het 
kraambed aan vele, ook individueel bepaalde veranderingen onderhevig.  Dit verklaart de 
fluctuaties in het Hb de eerste dagen postpartum.  Het is aannemelijk dat het Hb gehalte 
bij ‘normaal’ bloedverlies postpartum, na fluctuaties in de eerste dagen, 1 week 
postpartum weer de waarde van voor de partus heeft bereikt.  Op grond daarvan is als 
afkappunt voor het kraambed gekozen. Daarna stijgt het Hb gehalte binnen de zes 
maanden tot de niet-zwangere normaalwaarden. (Jans & Beentjes, 2010) 

Als referentiewaarde voor de kraamperiode is de Hb waarde van 6,5 mmol of 10,4 mg/dl.  
Op basis van het onderzoek van Stegers wordt bij zes weken postpartum een 
referentiewaarde van 7,2 mmol/l of 11,52 mg/dl. 

Vrouwen ervaren de periode na de bevalling vaak als intensief en zwaar.  Door 
verscheidene factoren zijn vermoeidheidsklachten normaal tijdens de kraamperiode.  Er 
is daarom geen duidelijk verband tussen het Hb en de psychische of lichamelijke 
klachten.  Klachten zijn daarom in principe geen aanleiding om ijzer voor te schrijven.  
Echter op basis van klachten en het klinisch beeld kan men toch anemie vermoeden 
tijdens de kraamperiode.  Dan moet je eerst een Hb bepaling doen. 

Vroedkundige aandachtspunten bij een vermoeden van bloedarmoede: 

• Hoe is de zwangerschap en de bevalling verlopen? 
• Heeft u ijzer, foliumzuur genomen in de zwangerschap? 
• Bloedverlies postpartum observeren en controleren? 
• Hebt u last van bloedend tandvlees? 
• Hebt u bloedverlies in de ontlasting? 
• Hebt u bloed in de urine? 
• Is de huid bleker dan normaal?  Let op de kleur van de lippen, het mondslijmvlies 

en de conjunctiva.  De conjunctiva is het bindvlees dat de binnenkant van het 
onderste ooglid bekleedt. 

• Hebt u last van energiegebrek? (uit zich in slapeloosheid, kouwelijkheid, 
lusteloosheid) 

• Hebt u last van duizeligheid? 
• Hebt u last van tachycardie of hartkloppingen, dyspnoe, oorsuizen? 
• Heeft u last van visusstoornissen? 
• Hoe zijn uw eetgewoonten?  Is er sprake van een dieet dat mogelijk een tekort 

aan vitamine B 12, foliumzuur of ijzer veroorzaakt? 
• Hebt u last van ontstoken mondslijmvlies in de mond of kapotte mondhoeken (vit 

B 12 gebrek) 
• Gebruikt van NSAID’s of aspirine (kan bloedverlies veroorzaken).  

(Van den Berg, 2009) 
 

Het is vooral zinvol een dit bloedonderzoek uit te voeren voor die kraamvrouwen die een 
verhoogd risico hebben op een ijzergebreksanemie: 

• Alle vrouwen die rond de partus ijzermedicatie gebruiken. 
• Vrouwen met een hevige bloeding (> 1000cc bloedverlies) tijdens of kort na de 

bevalling (= fluxus postpartum) 

 

 



• Bij klachten zoals collaberen, hoofdpijn, extreme vermoeidheid, tachycardie. 
Dit bloedonderzoek (zie ook routine-onderzoeken) gebeurt idealiter op het einde 
van het kraambed.  

Bij een te laag Hb gehalte (< 10.4 g/dl) wordt overwogen om ijzerpreparaten voor te 
schrijven.   Op voorschrift van de arts kan beslist worden bij een Hb lager dan 5.9 g/dl 
om packed cells toe te dienen (Bogaert, 2016). 

1.7.4.2 Bloedonderzoek 

Het is vooral zinvol een dit bloedonderzoek uit te voeren voor die kraamvrouwen die een 
verhoogd risico hebben op een ijzergebreksanemie Nochtans wordt vaak routinematig 
bloed afgenomen voor de bepaling van witte bloedcellen (formule), rode bloedcellen, 
hemoglobine en hematocriet, MCV-bepaling en ferritine.  

Hemoglobinecontrole  

Aanbevelingen: 

• Bepaal 7-10 dagen postpartum bij de volgende situaties een Hb: 

o Bij een fluxus postpartum waarbij geen behandeling is gestart zoals een 
bloedtransfusie of ijzertherapie 

o Wanneer aan het eind van de zwangerschap ijzertherapie is gestart en de 
behandeling wordt gecontinueerd. 

o Ten minste 3–6 weken na de start van ijzertherapie. 

• Bij een Hb < 6,5 mmol/l of 10,4 gr/dl in de kraamperiode schrijf je als 
vroedvrouw ijzertherapie voor. 

• Bij een nacontrole 6 weken postpartum het Hb wanneer de vrouw: 

o Op dat moment nog een onderhoudsdosis ijzertherapie heeft 

o Direct postpartum of tijdens de kraamperiode met ijzertherapie is gestart. 

• Indien het Hb bij de nacontrole, maar minder dan 7,2 mmol/l of 11,52 mg/dl 
bedraagt, dan continueert de vroedvrouw de behandeling en volgt na 3 – 6 weken 
een Hb-controle bij de arts. 

• Indien het Hb bij de nacontrole niet gestegen is en de therapietrouw adequaat is, 
dan verwijst de vroedvrouw de vrouw door naar de arts voor verdere diagnostiek. 

• Indien het Hb bij de nacontrole een waarde heeft van 11,52 mg/dl ( of 7,2 mmol 
/l ) of meer, dan stopt de behandeling. (Jans & Beentjes, 2010) 

 



MCV-bepaling 

• Een MCV-bepaling is, in combinatie met een Hb-bepaling, een sensitieve test. Het MVC 
(mean corpuscular volume) geeft het gemiddelde volume van de erytrocyten aan.  Het 
MCV is nauwelijks gevoelig voor hemodilutie. MCV wordt uitgedrukt in fL(femtoliter, 
gelijk aan 0,000.000.000.000.001 liter) 
 

• Bij Hb onder grenswaarde en MCV < 80: vermoeden ijzergebreksanemie:1 dd 200 mg 
ferrofumaraat. Controleer het Hb na 4 weken. Bij normalisatie van Hb: continueer 
ijzermedicatie 6 weken in halve dosering. 

 
• Bij een Hb < 5,6 mmol/l, MCV < 70 fl of bij een MCV > 100: doorverwijzen naar de 

arts (Beentjes MM, 2012). 

Ferritine  

Het serum ijzer is een maat voor de hoeveelheid ijzer die een persoon die dag gegeten 
heeft. Transferrine is een eiwit dat wijst op ijzertransport en heeft ook geen zin in het 
berekenen van een eventueel ijzertekort. Daarvoor dient men ferritine te bepalen. Het 
ferritinegehalte is een maat voor de ijzervoorraad. Ferritine is een eiwit dat vooral in de 
lever en in het beenmerg aanwezig is en dat wordt gebruikt om ijzer op te slaan. Een 
kleine hoeveelheid ferritine zit ook in het bloed.  De hoeveelheid ferritine in het bloed is 
een maat voor de hoeveelheid ferritine (en dus de hoeveelheid ijzer) in de lever en het 
beenmerg.  

De fysiologie van ijzerabsorptie in het lichaam verandert echter tijdens de zwangerschap 
en heeft mogelijk een invloed op het ferritine in de zwangerschap.  
Zwangerschapshormonen hebben een invloed op de eiwitsynthese: het is onbekend wat 
het effect hiervan is op het serumferritine.  Serumferritine kent in de zwangerschap 
andere waarden dan daarbuiten. Het serumferritine gehalte kan driemaal de 
normaalwaarde overstijgen.  Dat kan ertoe leiden dat er, ondanks ijzergebrek, een 
normaal of zelfs verhoogd serumferritine gevonden kan worden indien er gelijktijdig 
sprake is van een infectie, magniliteit of ontsteking. (Jans & Beentjes, 2010) 

De bepaling van serumferritine is bovendien niet gestandaardiseerd in de laboratoria. 

Indien het ferritinegehalte wel geweten is dan raadt Prof Jacquemyn aan, om bij een 
ferritinegehalte lager dan 15 microg/l toch ijzersuppletie te geven. 

1.7.4.3 Ijzerinname via de voeding 

Het ijzer dat dagelijks nodig is, moet via de voeding worden ingenomen. Ijzer komt in de 
voeding in twee vormen voor: haemijzer (voornamelijk in rood vlees) en non-haemijzer 
(voornamelijk in groenten, granen en fruit). Haemijzer wordt gemakkelijk geabsorbeerd, 
non-haemijzer moet om geabsorbeerd te worden eerst omgezet worden in de 
tweewaardige vorm. Naast het soort ijzer en de ijzerbehoefte heeft ook de aanwezigheid 
van stimulerende of remmende andere elementen in de voeding invloed op de mate van 
absorptie van ijzer uit de voeding. Voedselbestanddelen die ervoor zorgen dat het ijzer in 
de tweewaardige ferrovorm opgelost blijft, zoals bv. ascorbinezuur (vitamine C) 
bevorderen de absorptie ervan. Voedingselementen die onoplosbare verbindingen met 
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het ijzer vormen, zoals bv. calcium (melk), phenol (koffie, thee) en fytinezuur (in 
groenten en granen) gaan de absorptie tegen.  

1.7.4.4 Medicatie 

Bij ijzergebreksanemie worden ijzerpreparaten voorgeschreven: 100 mg elementair ijzer 
per dag.  Deze dosis komt overeen met 1 ½ tablet ferrofumaraat; uit praktische 
overwegingen zullen dan twee tabletten per dag voorgeschreven worden.  Aanbevolen 
wordt om de medicatie een half uur voor of twee uur na de maaltijd in te nemen.  Bij het 
voorschrijven moet hierover met de vrouw overlegd worden.  Indien zij om 
organisatorische redenen of vanwege maag-darmklachten toch verkiest om de tabletten 
tijdens de maaltijd in te nemen dan moet de dosis verdubbeld worden naar 200 mg 
d.w.z. 3 tabletten per dag. 

  

 

1.7.5 Een rhesus negatieve kraamvrouw: 

Bij Rh-negatieve vrouwen moet men Rh-immunisatie voorkomen in het postpartum. Rh- 
immunisatie kan ontstaat tijdens de zwangerschap of bevalling wanneer er Rh-positief 
bloed van de foetus overgaat in de bloedcirculatie van de moeder. Ook door een foutieve 
bloedtransfusie kan Rh- immunisatie ontstaan. Wanneer een Rhesusnegatief (Rh-) 
persoon een verkeerde transfusie krijgt met Rhesuspositief (Rh+) bloed, zal het eigen 
bloed de factor D (belangrijkste onderdeel van heel het Rh-systeem) als 
lichaamsvreemde stof beschouwen en antistoffen gaan vormen. Op die manier ontstaat 
een immuniteit tegen de factor D wat Rhesusimmunisatie genoemd wordt. Deze 
immuniteit is blijvend. Bij elk contact met Rhesuspositief bloed zullen meer antistoffen 
gevormd worden die de vreemde cellen gaan vernietigen.  

Op het moment van de bevalling is de kans op foeto-maternele transfusie natuurlijk 
groot.  De Resusnegatieve moeder zal aldus antistoffen gaan vormen tegen de 
lichaamsvreemde antigenen (= Resus immunisatie) door tijdens de bevalling in contact 
te komen met het bloed van haar resuspositief kind. Na een bevalling kan men bij 40 tot 
50% van de moeders onmiddellijk foetale rode bloedcellen in de circulatie terug vinden; 
bij sectio zelfs tot 80%. In 17% van de gevallen zullen de vrouwen in die mate 
antistoffen gaan maken dat het gevaar voor het kind in een tweede zwangerschap enorm 
groot zal zijn. 

De preventie bestaat erin het vormen van antistoffen door de Resusnegatieve moeder te 
voorkomen of onderdrukken. Dit is enkel mogelijk door het toedienen van een injectie 
van passieve Resus antistoffen (anti-D). De Resuspositieve rode bloedcellen die zich op 
dat moment in de moederlijke circulatie bevinden, kunnen hierdoor vernietigd worden, 
alvorens het immunologisch systeem de kans krijgt om antistoffen te gaan aanmaken en 
vooraleer het Resuspositief antigen voor altijd als vijand te beschouwen. 

De inspuiting dient aan elke resusnegatieve kraamvrouw toegediend te worden binnen de 
72 uur indien: 

Rh-negatieve 
moeder 



• De kraamvrouw Rh negatief is. 
• De baby is Rh positief is. 
• De kraamvrouw nog geen antistoffen heeft gevormd.  Bij bloedonderzoek moet de 

indirecte Coombstest negatief zijn. 
• De baby heeft een negatieve directe Coombstest. 

Om over deze gegevens te beschikken moeten er voorafgaandelijk bloedonderzoeken 
hebben plaatsgevonden in de zwangerschap en het onmiddellijke postpartum: 

• Bloedgroep en Rh van de moeder en de baby 
• Directe Coombstest bij de baby 
• Indirecte Coombstest bij de moeder  
• Foetale cellen bepalen bij de moeder om de hoeveelheid van de transfusie na te 

gaan. 

Eén  dosis (of meerdere afhankelijk van de foetale cellen) Rhogam wordt aan de 
kraamvrouw IM toegediend binnen de 72u na de geboorte .   

1.7.5.1 Indirecte Coombs-test 

Bloedname bij de Rh negatieve kraamvrouw: IgG-anti-Rh(D)-antistoffen in het plasma 
van de moeder kunnen worden aangetoond met behulp van de directe antiglobulinetest 
(indirecte coombstest).   Deze test meet de aanwezigheid van antistoffen of 
complementfactoren op de erythrocyten. Na toevoegen van anti-humane antistoffen aan 
de gewassen erythrocyten zullen deze agglutineren of samenklonteren.  De aanwezigheid 
van antiRh-antistoffen in het plasma van de moeder geeft aan dat er sprake is van 
immunisatie.  Dit wil dus zeggen dat het te laat is om nog anti-D toe te dienen. 

 

1.8 Urinaire veranderingen 

1.8.1 Het urinestelsel van de vrouw voor de zwangerschap 

Het urinewegstelsel, het belangrijkste uitscheidingssysteem, bestaat uit de volgende 
structuren: 

• Twee nieren: die urine afscheiden (figuur 8 nr1); 
• Twee urineleiders (ureters), die de urine uit de nieren naar de urineblaas 

brengen(figuur 8 nr3); 
• De urineblaas, waarin de urine wordt verzameld en tijdelijk wordt opgeslagen 

(figuur 8 nr5); 
• De urinebuis (urethra) waardoor de urine uit de urineblaas naar buiten wordt 

gevoerd (figuur 8 nr6). 
 



 

Figuur 5: Urinestelsel vrouw 

Het urinewegstelsel speelt een vitale rol in de handhaving van de homeostase van water 
en elektrolytenconcentraties in het lichaam. De nieren produceren urine die metabole 
afvalproducten bevat, waaronder de stikstofbevattende bevattende verbindingen ureum 
en urinezuur, overtollige ionen en bepaalde medicijnen. De hoofdfuncties van de nieren 
zijn: 

• Vorming en uitscheiding van urine 
• Productie en uitscheiding van erytropoëtine, het hormoon dat de vorming van de 

rode bloedcellen regelt; 
• Productie en afscheiding van renine, een belangrijk hormoon voor de regeling van 

de bloeddruk.    

Urine wordt opgeslagen in de blaas en uitgescheiden via het proces van mictie(Wilson, 
2007).(Joosten, 2009) 

1.8.2 Het urinestelsel van de vrouw tijdens de zwangerschap 

In een normale zwangerschap worden de nieren geleidelijk groter en zwaarder ten 
gevolge van een vermeerderd bloedvolume.   

Nierbekkens en urethers worden wijder door het geproduceerde hormoon progesteron 
dat een relaxerend effect heeft op de gladde spiervezels. 

Eveneens wordt in de zwangerschap de blaas door de groeiende uterus omhoog geheven. 
De blaashals wordt hierdoor gestrekt en er treedt een verlenging op van de urethra. 



1.8.3 Het urinestelsel na de zwangerschap: 

Tijdens de baring kunnen de lagere urinewegen behoorlijk onder druk komen te staan; 
als na een bevalling met een cystoscoop in de blaas wordt gekeken, kunnen oedeem, 
hyperemie en kleine bloedingen worden vastgesteld.  De blaas is dus in het onmiddellijke 
postpartum oedemateus gestuwd en hypotoon.  Dit kan resulteren in een extreme 
uitzetting en een urineretentie.  Urineretentie is het niet volledig of helemaal niet kunnen 
legen van de blaas. Deze urineretentie kan nog bevorderd worden als de vrouw omwille 
van perineumleasies met branderig gevoel bij het plassen de blaas onvolledig 
leeggemaakt met een overrekking van de blaas als gevolg.  Bij ongeveer 4% van de 
kraamvrouwen komt urineretentie voor! Epidurale anesthesie kan de genoemde effecten 
zelfs nog versterken! 

De gevoeligheid van de bekkenbodem en het perineum kunnen bijdragen tot een 
bemoeilijkte mictie en soms leiden tot een verminderde mictiedrang. 

Het is dus als vroedvrouw erg belangrijk ervoor te zorgen dat de vrouw haar blaas 
regelmatig ledigt, al voelt de vrouw niet de behoefte of drang. 

Samen met het soms beschadigde blaasepitheel en de neiging tot residuvorming vormt 
het gedilateerde urinewegsysteem een risicofactor voor urineweginfecties, die in het 
kraambed dan ook vaker optreden (denk hieraan wanneer een kraamvrouw koorts 
heeft!). 

Bovendien kan in de eerste maanden na de bevalling enige stressincontinentie bestaan, 
waarschijnlijk als gevolg van beschadigingen tijdens de baring van spieren en 
bindweefsel rondom de blaas en urethra. In een enkel geval blijft deze incontinentie 
bestaan. 

Er treedt een aanzienlijke verhoging van de diurese op na de bevalling, tot zelfs de 5de 
dag postpartum.  De diurese kan tot 3 liter per 24 uur bedragen, vanwege het feit dat 
het lichaam zich ontdoet van het toegenomen extracellulaire vocht.  Dit wordt ook via 
transpiratie geëvacueerd (Bogaerts, 2009). 

1.8.4 Urinecultuur 

Pijn bij het urineren moet zorgvuldig onderkend worden: gaat het om pijn voor of tijdens 
het urineren (blaasontsteking), of wanneer de urine het perineum raakt. Geeft het een 
branderig gevoel (urine raakt perineum) is de pijn waarschijnlijk te wijten aan irritatie 
van de perineale hechtingen, is dit niet het geval, kan de prikkeling ook te wijten zijn aan 
uitrekking en oppervlakkige schaafwonden van het perineum (dus geen 
urineweginfectie). 

Bij vermoeden van een blaasinfectie zal een midstream urinestaal afgenomen worden in 
een steriel recipiënt.  
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