
Onbezorgd zwanger met astma

Het spreekuur astma en zwangerschap is één van 
de eerste initiatieven in Nederland waarbij de 
gynaecoloog en longarts samenwerken. Iedere maand 
bespreken longarts Van Oord en gynaecoloog Van 
der Meer patiënten met elkaar. “We bespreken de 
specifi eke situatie van onze patiënten en zo nodig 
wijzen we naar elkaar door”, vertelt Van der Meer. 
“Zo zijn vrouwen verzekerd van de aandacht die ze 
nodig hebben in hun situatie.”

Medicijnen aanpassen
Astma heeft al vóór de zwangerschap een grote 
impact. Naast zorgen over de invloed van de astma 
zelf, bestaat er onzekerheid over de invloed van 
medicatie, weet longarts Van Oord: “Vrouwen zijn 
bang voor de invloed van medicatie op het kind, 
waardoor ze er soms zonder overleg mee stoppen. 

Als je naar de bijsluiter kijkt, kan ik ze geen ongelijk 
geven. Het belang van je kind staat immers voorop. 
Toch zijn er genoeg medicijnen die wél veilig zijn 
tijdens de zwangerschap.”

Het aanpassen van medicatie is daarom een 
belangrijk onderdeel van het astma- en zwanger-

schapsspreekuur. Want stoppen met medicatie, 
kan veel gevaarlijker zijn voor de ongeboren 
baby. Van Oord: “De astma wordt dan niet goed 
behandeld, met alle gevolgen van dien. Het kan 
een vroeggeboorte tot gevolg hebben en een te 
laag geboortegewicht. En een astma-aanval 
tijdens de zwangerschap, kan verdere complicaties 
veroorzaken. Een onbehandelde astma kan dus 
voor veel grotere problemen zorgen dan de astma 
medicatie.”

Reguliere controles
Met de nodige voorzorg, kan een zwangerschap 
met astma dus gewoon goed verlopen, legt Van der 
Meer uit. “Vrouwen hoeven zich dan geen zorgen te 
maken, omdat zij goed behandeld de zwangerschap 
in gaan. Reguliere controles verlopen dan net als 
bij andere zwangerschappen. Treden er onverhoopt 
toch klachten op, dan kunnen we daar snel op 
inspelen.” 

De specialisten zoeken uit of de klachten een 
gevolg zijn van astma of door de zwangerschap zelf. 
“Kortademigheid kan immers ook komen doordat 
je buik meer ruimte inneemt”, vertelt Van der Meer. 
“Overigens hoeft astma gedurende de bevalling 
geen hinder op te leveren.  We kunnen desgewenst 
dezelfde pijnstilling toepassen en de bevalling 
verloopt doorgaans op dezelfde manier als bij 
vrouwen zonder astma.” 

Onbezorgde zwangerschap
Met alle voorzorgsmaatregelen dragen de 
specialisten bij aan een onbezorgde zwangerschap. 
Van Oord: “Als moeder van twee weet ik hoe 
belangrijk een onbezorgde zwangerschap is en 
begrijp ik dat je het allerbeste wil voor je kind. Dat 
begint al tijdens de zwangerschap! Die wetenschap 
helpt mij en dokter Van der Meer om het beste 
advies te geven. Voor moeder én kind.”

Heeft u astma en bent u zwanger, of heeft u 
een kinderwens? Bespreek dit met uw huisarts 
of verloskundige. Zo nodig kan deze u door-
verwijzen voor een consult bij het spreekuur 
astma en zwangerschap.Gynaecoloog Van der Meer (links) en longarts Van Oord.
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Het LangeLand Ziekenhuis is hét algemene
ziekenhuis voor Zoetermeer en de regio. Poli-
klinieken zijn dagelijks (telefonisch) bereikbaar 
van 8.00 -16.30 uur voor het maken van afspraken.  
Spoedeisende zorg is 24 uur per dag beschikbaar.

Het LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan 1, 2725 NA, Zoetermeer
T: (079) 346 26 26  W: www.langeland.nl

LangeLand polikliniek Bergschenhoek
Tjeerd Kuipersstraat 17, 
2662 GM Bergschenhoek
T: (079) 346 43 33

LangeLand Huidkliniek & priklab
Europaweg 151 (nabij het Stadshart)
2711 ER Zoetermeer
T: (079) 346 28 86

Teksten: 
Chris van Breda voor MeerdanTaal

Vormgeving: 
Nanno van Leeuwen voor BC Uitgevers

Volg het LangeLand Ziekenhuis op 
Facebook en Twitter voor dagelijkse 
updates en het laatste nieuws.

Zwanger zijn is een prachtige ervaring. Tegelijk is het ook zwaar voor je lichaam. Vooral wanneer je astma hebt, 
zoals 10% van de zwangere vrouwen. Speciaal voor hen is het LangeLand gestart met het spreekuur ‘astma en 
zwangerschap’. De longarts en gynaecoloog werken samen om  vrouwen met astma te behandelen. Voor én 
tijdens de zwangerschap.

Longarts Van Oord:
“Vrouwen zijn bang voor de 

invloed van medicatie op het 
kind, waardoor ze er soms

zonder overleg mee stoppen. ”


