
1. Bevruchting 

+ Bevruchting + Een lange weg 

Afbeelding 3: Structuur van een zaadcel (links) en eicel (rechts) Afbeelding 2: Van zaadlozing tot bevruchting 

+ Zaadcel & Eicel 

Afbeelding 1: Een zaadcel nadert de eicel 



2. Embryogenese

Afbeelding 1: Embryogenese

Bevruchting  zygote  morula  blastula  gastrulatie  organogenese

Afbeelding 3: NeurulatieAfbeelding 2: Gastrulatie

= vorming van verschillende kiemlagen:

- Ectoderm

- Mesoderm

- Endoderm

+Gastrulatie



3. Tweeling

+ Twee-eiige tweelingen

• Dizygote tweeling

• Erfelijke aanleg, ras, leeftijd

• Twee-derde verschillend geslacht

Afbeelding 1:  Twee-eiige tweeling

+ Eeneiige tweelingen

• Monozygote tweeling

• Precieze oorzaak onbekend

Afbeelding 2:  Eeneiige tweeling

• A: dichoriaal/diamniotisch (di-di)

• B: monochoriaal/diamniotisch (mono-di)

• C: monochoriaal/monoamniotisch (mono-mono)

+ In de baarmoeder

Afbeelding 3: Vruchtzak en placenta verdeling



4. Foetale bloedsomloop en veranderingen na geboorte

+Foetale bloedsomloop

1. Ductus venosus lever
2. Foramen ovale longen
3. Ductus arteriosus longen

+3 shunts

Ductus venosus

Foramen ovale

Ductus arteriosus



5. Vlakken van Hodge en de spildraai

+ Het Baringskanaal + Benige afmetingen van het bekken

+ Spildraai in A.a.v.+ Hoofdsliggingen

Afbeelding 1: Het baringskanaal met de bekkenas Afbeelding 2: Bovenaanzicht bekken. De bekkeningang met de conjugata vera van 
11 cm en de diameter transversa van 13 cm. De bekkenholte met een interspinale
diameter van 10 cm.

Afbeelding 3: De houding van het hoofd in het 
baringskanaal en de bevindingen bij vaginaal toucher bij 
verschillende hoofdliggingen.

Afbeelding 4: Schematisch overzicht van de passage van de foetus door het 
baringskanaal met de spildraai. Inzetjes: de herkenningspunten van de benige schedel bij 
toucher.



6. Keizersnede, een nieuw leven ter wereld

+ De procedure van een sectio caesarea

Afbeelding 1: Geboorte via een keizersnede, sectio caesarea

Afbeelding 2: Pfannenstiel incisie door buik- en baarmoederwand 

Afbeelding 3: stapsgewijze vertoning van een sectio caesarea

+ Wanneer is een sectio caesarea geïndiceerd?



7. Apgarscore en hielprik 

+ Apgarscore

• Normaal: score 8 - 10

• Afwijkend: score 4 - 7

• Onmiddellijke hulp: score <4

+ Hielprik

Tabel 1: onderdelen Apgarscore

Afbeelding 3: Hielprik

Apgar-score 0 punten 1 punt 2 punten

Ademhaling Geen Onregelmatig, zwak 
huilen

Goed doorhuilen

Pols- en hartslag Geen < 100 hartslagen per 
minuut

> 100 hartslagen  per 
minuut

Spierspanning Slap Beetje beweging, 
matige spierspanning

Actieve beweging, 
goede spierspanning

Aspect/ kleur van 
de huid

Gehele lichaam is 
blauw of bleek

Alleen blauwe armen 
en benen

Gehele lichaam is 
roze van kleur

Reactie op prikkels Geen Reactie, maar niet 
huilen

Krachtig huilen

Score na 1 minuut

Score na 5 minuten

Score na 10 minuten

A             P             G          A          R 

Afbeelding 1: Apgarscore

Screent op:
Adrenogenitaal syndroom (AGS), Alfa-thalassemie, Bèta-thalassemie, Biotinidase deficiëntie (BIO), Congenitale 
hypothyreoidie (CH), Galactosemie (GAL), Glutaaracidurie type 1 (GA-1), HMG-CoA-lyase deficiëntie (HMG), Isovaleriaan-
acidurie (IVA), Long-chain hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (LCHADD), Maple syrup urine disease (MSUD), 
Medium-chain acyl CoA dehydrogenase deficiëntie (MCADD), 3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiëntie (3-MCC), 
Multiple CoA carboxylase deficiëntie (MCD), Phenylketonurie (PKU), Tyrosinemie type 1 (TYR-1), Very long-chain acylCoA
dehydrogenase deficiëntie (VLCADD), Carnitine transporter (OCTN2) deficiëntie, dragerschap sikkelcelziekte (SZ).

Binnen 1 week na geboorte

Afbeelding 2: Geboorte

Doel: Schade voorkomen of beperken

Afbeelding 4: Sikkelcelziekte Afbeelding 5: Cystic Fibrosis (CF)



8. Borstvoeding

+ Mammogenese + Lactogenese

Colostrum: lactose, eiwitten, mineralen, vetoplosbare

vitaminen en immunoglobulinen. 

Verandert in 2e en 3e week: 

Definitieve melk: meer vet en hypofysehormonen, 

hypothalamische releasing en inhibiting hormonen en GF

Afbeelding 1: Ontwikkeling van het melkgangensysteem 

v.d. borstklier

Afbeelding 2: Samenstelling van colostrum en moedermelk

+ Melkafscheiding

Afbeelding 3: Belangrijkste neurale en hormonale routes bij de 
regeling van de melkproductie.


