
Zwangerschap  
en antistoffen  
in je bloed



Het laboratorium onderzoekt het bloed van Miriam

Onderzoek naar antistoffen

Miriam is zwanger. Miriam kan antistoffen maken tegen het bloed van de baby.

Dat kan gebeuren als de baby een andere bloedgroep heeft dan de moeder.

Van antistoffen kan de baby bloedarmoede krijgen. 

Bloedarmoede betekent dat het bloed niet helemaal goed is.

De baby kan ziek worden van bloedarmoede.

Gelukkig gebeurt dat niet zo vaak.

De baby krijgt de bloedgroep van de vader en de moeder.

Soms wil het laboratorium daarom ook de bloedgroep van de vader weten. 

Dan weten ze meer over de bloedgroep van de baby.

Misschien is je partner niet de vader van de baby.

Of misschien weet je niet zeker of hij de vader is.

Zeg dit dan tegen de verloskundige of de dokter.

De verloskundige of de dokter vertelt dat niet aan je partner.



Uitslag van het bloedonderzoek

De verloskundige of de dokter  

vertelt de uitslag van het bloedonderzoek.

Door het bloed van Miriam  

kan de baby bloedarmoede krijgen.

Miriam en haar man Dennis schrikken een beetje.

Miriam krijgt nu extra controles. 

Jij krijgt ook extra controles.

Om te kijken of je baby bloedarmoede heeft.

Miriam en Dennis krijgen de uitslag



Extra controles

De baby kan bloedarmoede krijgen  

van het bloed van Miriam.  

Daarom krijgt Miriam extra controles. 

Miriam krijgt extra bloedonderzoek.  

Ze krijgt ook een echo.

De verloskundige of de dokter controleert zo  

of de baby bloedarmoede krijgt of niet.

Soms zijn er elke week controles.  

Maar het kan ook elke maand zijn, 

of elke drie maanden. 

 

Soms doet de verloskundige de controles. 

Soms doet een dokter in het ziekenhuis de controles.

Miriam krijgt nog een bloedonderzoek en een echo



De bevalling

De dokter blijft de hele zwangerschap controleren  

of het goed gaat met de baby.

Als alles goed gaat met de baby  

bevalt Miriam gewoon op tijd,  

na negen maanden zwangerschap. 

Door de controles weten jullie en de dokter  

of het beter is voor de baby om eerder geboren te worden. 

Ze praten over de bevalling



Blauw licht

De baby van Miriam en Dennis  

is een paar dagen oud.

De baby is te geel.

De baby  ligt daarom een paar dagen  

onder een lamp met blauw licht.

Onder de lamp gaat de gele kleur sneller weg.

Soms gebruiken ze in het ziekenhuis geen lamp,  

maar een soort matras dat onder de baby ligt.

De matras geeft ook blauw licht.

En soms gebruiken ze allebei:  

een lamp en een matras.

Extra controles zijn nodig tot de baby drie maanden oud is.

De baby van Miriam en Dennis ligt onder blauw licht



Heb je vragen?
Of wil je meer  
informatie over het 
bloedonderzoek?
Kijk op  
www.rivm.nl/bloedonderzoek-zwangeren
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