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1. Om aangeboren afwijkingen aan het ruggenmerg en de hersenen te voorkomen adviseren 
we vrouwen om vanaf 4 weken voor de zwangerschap tot 8 weken tijdens de zwangerschap 
foliumzuur te slikken. WAAR  

2. Een besmetting met de bacterie Listeria kan voorkomen worden door het bevriezen van 
voedsel. 
Antwoord: niet waar. De Listeria bacterie kan niet tegen verhitting en enkel door verhitting 
kan een infectie met deze bacterie voorkomen worden. Een Toxoplasma infectie kan wel 
voorkomen worden door bevriezing van voedsel gedurende minimaal twee dagen en bij een 
temperatuur van -12 graden. 

3. De kans op een miskraam bij een vlokkentest is evengroot als bij de vruchtwaterpunctie.  
Waar  

4. Bij het bevolkingsonderzoek PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten en 
Erytrocytenimmunisatie) wordt het bloed van de moeder op een aantal aandoeningen 
onderzocht. Dit zijn o.a. hepatitis B- en Hiv-dragerschap en congenitale syfilis. 
Antwoord: Waar. Daarnaast wordt ook gecontroleerd op hemoltyische ziekten en wordt de 

Rhesusfactor van het bloed onderzocht. 

5. Het HELLP-syndroom wordt altijd voorafgegaan door pre-eclampsie. 

Antwoord: niet waar, het HELLP-syndroom kan ook plotseling ontstaan zonder dat er eerder 

sprake was van pre-eclampsie. 

6. De baring telt 3 periodes 

Onjuist. De baring bestaat uit 4 periodes, namelijk ontsluitingsfase, uitdrijvingsfase, 

nageboorte fase en postplacentaire fase 

7. Zodra je eenmaal één keer een keizersnede hebt gehad, betekent dat dat je daarna alleen 
nog maar via een keizersnede kan bevallen.  
Onjuist: het ligt natuurlijk aan de reden voor de keizersnede of het verstandig is om de 
volgende keer direct voor een keizersnede te kiezen of het toch eerst vaginaal te proberen. 
Bijvoorbeeld: als bij een eerdere zwangerschap gekozen is voor een keizersnede vanwege 
een dwarsligging en dit bij een tweede zwangerschap niet het geval is, kan er gewoon alsnog 
worden gekozen voor een vaginale bevalling. Volgens de richtlijn is het na 3 of meer 
keizersneden wel erg onverstandig om nog vaginaal te bevallen, omdat de kans op een 
uterus ruptuur dan aanzienlijk toeneemt.  

8. Een schouderdystocie kan een plexus brachialis letsel veroorzaken, wat een onomkeerbare 
symptomen spierzwakte en gevoelsstoornis geeft aan beide armen van het kind. 
Onjuist, de symptomen die veroorzaakt worden bij door een plexus brachialis letsel zijn 
meestal tijdelijk (enkele weken tot maanden). Daarnaast is bij een schouderdystocie meestal 
maar één van de twee plexus brachialis beschadigd waardoor de symptomen maar aan één 
kant ontstaan. 
 

 


