
 

 
Bij elke zwangerschap is er een risico van 10 tot 15 % op een miskraam en 
een risico van 2 tot 4 % op het krijgen van een baby met een aangeboren 
afwijking. Onderstaande informatie gaat over de vraag of deze risico’s groter 
worden door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Overleg het gebruik 
van geneesmiddelen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding altijd met 
uw verloskundige, arts of apotheker. 
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Zika virus en zwangerschap 
Let op: Adviezen en informatie kunnen frequent, soms dagelijks veranderen. Het is belangrijk om de meest 
recente adviezen te raadplegen. Actuele informatie over Zika virus kan gevonden worden op de Zikavirus-
pagina van het RIVM. 
 
 
Wat is het Zika virus? 
Het Zika virus is een virus dat voornamelijk 
verspreid wordt door muggen. Het virus kan griep-
achtige symptomen veroorzaken zoals: koorts, 
oogontsteking, gewrichtspijnen in handen en 
voeten, huiduitslag. De symptomen beginnen vaak 
in het gelaat en verspreiden zich over het lichaam. 
Ze ontstaan meestal 3-12 dagen na de muggenbeet 
en duren 2-7 dagen. Bij de meeste mensen verloopt 
een infectie echter zonder symptomen, 
waarschijnlijk wordt slechts 1 op de 5 mensen die 
besmet is met het virus ook daadwerkelijk ziek. 
 
Kan Zika virus besmetting in de zwangerschap 
een risico vormen voor het ongeboren kind? 
Een Zika virus infectie tijdens de zwangerschap kan 
ernstige afwijkingen aan de hersenen en 
microcefalie (een te klein hoofd) veroorzaken. 
Andere problemen die op kunnen treden zijn een 
miskraam of doodgeboren kindje,  afwijkingen aan 
de ogen, gehoorschade of een vertraagde groei. 
Het is nog niet duidelijk hoe groot kans is op 
afwijkingen bij het  kind na blootstelling aan het Zika 
virus in de zwangerschap. Ook is nog onduidelijk of 
er een specifieke zwangerschapsperiode is waarin 
het risico vergroot is.  
 
Kan het Zika virus mijn ongeboren kind nog 
aantasten als ik al voor de zwangerschap 
besmet ben geweest? 
Omdat het Zika virus enige tijd in het lichaam 
aanwezig kan blijven, wordt geadviseerd enige tijd 
te wachten met zwanger worden na een infectie of 
na reizen naar een risico-gebied. Het RIVM 
adviseert 4 weken te wachten na het ontstaan van 
de eerste symptomen, de CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) in Amerika 
adviseert om minstens 8 weken te wachten.  
 
 

 
Wat te doen als mijn partner een Zika virus 
infectie heeft, of in een gebied geweest is waar 
Zika voorkomt? 
Het Zika virus is seksueel overdraagbaar. Er is dus 
een risico dat de vrouw besmet raakt via seksueel 
contact met een besmette partner. Mannen die naar 
een gebied zijn geweest waar Zika voorkomt dienen 
maatregelen te nemen. De WHO (Wereld 
Gezondheids Organisatie) adviseert om  gedurende 
6 maanden condooms te gebruiken na een bezoek 
aan gebied waar Zika heerst, ongeacht of de man 
symptomen heeft gehad of niet. Het Zika virus kan 
lang in het sperma van de man aanwezig blijven, 
ook nadat hij is hersteld van de infectie. 
 
Waar komt Zika virus voor in de wereld? 
De meldingen van baby’s met microcefalie na Zika 
virus infectie komen voornamelijk uit Brazilie. Zika 
virus infectie is ook gerapporteerd in vele andere 
landen: oa Barbados, Bolivia, Columbia, 
Dominicaanse Republiek, Equador, El Salvador, 
Frans Guinee, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, 
Haitie, Honduras, Kaapverdie, Martinique, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Sint 
Martin, Samoa, Suriname, Thailand, Venezuela, 
Virgin eilanden. Voor een recente update zie:  
website van RIVM. 
 
Kan ik door een muggenbeet in Nederland Zika 
virus oplopen? 
Nee. Het type mug (vnl Aedes aegypti) wat het virus 
kan verspreiden is niet aanwezig in Nederland, 
omdat het hier te koud is.  
 
Wat kan ik doen als ik op reis ga naar een 
gebied waar het Zika virus heerst en ik ben 
zwanger? 
Het RIVM adviseert vrouwen die zwanger zijn of op 
korte termijn willen worden, de reis naar een risico-
gebied uit te stellen als deze niet noodzakelijk is.  
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Vrouwen die proberen zwanger te worden zouden 
met hun zorgverlener het risico moeten bespreken 
op een Zika virus infectie en ook advies moeten 
vragen over de voorzorgsmaatregelen ter  
voorkoming van muggenbeten.  Ook de CDC in 
Amerika adviseert vrouwen die zwanger zijn of 
willen worden hun reis naar een land waar Zika 
virus voorkomt, uit te stellen.  
 
Als je zwanger bent en toch naar een gebied moet 
waar Zika virus voorkomt, neem dan 
voorzorgsmaatregelen om muggenbeten te 
voorkomen. Deze zijn: 

• Gebruik DEET om de muggen te weren. Het 
risico voor de baby van Zika virus is veel groter 
dan het eventuele risico van DEET. Regelmatig 
opnieuw aanbrengen.  Als ook zonnebrand 
gebruikt wordt, breng de DEET hier dan 
overheen op aan. 

• Blijf zo veel mogelijk binnen midden op de 
ochtend en van de namiddag tot 
zonsondergang. De muggen die Zika virus 
overbrengen zijn vooral overdag actief, maar 
kunnen ook ’s nachts bijten.  

• Bedek zoveel mogelijk de huid met licht 
gekleurde loszittende kleding (lange mouwen, 
lange broek) 

• Gebruik insecticide op de kleding en een 
geïmpregneerde klamboe.  

• Gebruik horren in deuren en ramen. 

• Slaap met klamboe over het bed. 
 
Combineer al deze maatregelen om het risico op 
een Zika virus besmetting te minimaliseren. 
 
Wat moet ik doen als ik tijdens mijn 
zwangerschap in een gebied geweest ben waar 
Zika voorkomt? 
Als je tijdens de zwangerschap in een gebied 
geweest bent waar Zika virus voorkomt, is het 
verstandig dit zo snel mogelijk met je verloskundige 
of gynaecoloog te bespreken.  
 
Waar kan ik nog meer informatie over Zika virus 
en zwangerschap vinden? 
Adviezen en informatie kunnen freguent, soms 
dagelijks, veranderen. Het is belangrijk om de 
meest recente adviezen te raadplegen. Actuele 
informatie over Zika virus kan gevonden worden op 
de zikavirus-pagina van het RIVM. Goede websites 
in het buitenland zijn oa: The American CDC 
website, the European Centre for disease 
Prevention and Control (ECDC) website, UKTIS 
Bumps website (zie voor de linken onder 
referenties). 

Referenties/ links naar betrouwbare websites: 
 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus 

https://www.gov.uk/guidance/zika-virus 

http://www.medicinesinpregnancy.org/Medicine--pregnancy/Zika-

virus/ 

http://www.cdc.gov/zika/pregnancy/ 

http://www.cdc.gov/zika/geo/active-countries.html 

http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6512e2er.htm?s_ci

d=mm6512e2er_w 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/

index.aspx 

 

 

 
 
 
 

 

 
pREGnant 
Deel uw ervaring met geneesmiddelgebruik 
tijdens de zwangerschap! Hoe meer vrouwen 
meedoen, hoe meer informatie we krijgen over de 
veiligheid van geneesmiddelen in die belangrijke 
periode. Doet u ook mee? Zie www.pregnant.nl. 

 


