
Begin 2021 was het aantal data en studies over zwangeren en Covid-19 
nog beperkt. De data die voorhanden waren, leken in eerste instantie 
geen verhoogd risico aan te tonen in vergelijking met niet-zwangeren. 
Hoe anders denkt de wetenschappelijke wereld hier vandaag over?

Studies tonen duidelijk aan dat zwangeren zieker worden door 
Covid-19 en dat het risico op een ernstige Covid-19 infectie duidelijk 
toeneemt met het vorderen van de zwangerschap(1). Het risico voor 
opname in het ziekenhuis ten gevolge van Covid-19 is het grootste in 
het derde trimester van de zwangerschap.

De risicofactoren op het ontwikkelen van een 
ernstige Covid-19-infectie zijn dezelfde als bij de 

niet-zwangere populatie, namelijk obesitas, 
leeftijd boven 35 jaar, lagere sociale achter-

grond, een andere etnische achtergrond en 
comorbiditeiten zoals diabetes mellitus, 
hypertensie, of een immuniteitsstoornis(2).

We zien dat zwangeren veel zieker kun-
nen worden ten gevolge van Covid-19, 
maar wat is het effect van Covid-19 op 
de zwangerschap en foetus?
Covid-19 kan leiden tot ernstige 
zwangerschapscomplicaties, zoals 
premature arbeid, risico op groeires-
trictie van de foetus, pre-eclampsie 
en een laattijdige miskraam. De 
studies en cijfers die we hier weer-
geven, betreffen allemaal niet-ge-
vaccineerde patienten.

Bij een symptomatische Co-
vid-19-infectie, is er een risico van 
21,8% op premature arbeid onder 34 

weken zwangerschap en 24,3% onder 
37 weken zwangerschap. Patholo-

gisch onderzoek van placenta’s van 
Covid-19-positieve moeders, toonde 

tekens van placentaire dysfunctie, zoals 
vasculaire malperfusie, fibrine depositie 
en chronische histiocytaire intervillositis. 

Covid-19 en zwangerschap:  
wat weten we anno 2022?
Het is intussen 2 jaar geleden sinds we de woorden Covid-19, lockdown en pan-

demie in één zin leerden kennen.  Hoe is het nu gesteld met de kennis over 

Covid-19 en zwangerschap? Kan Covid-19 overgaan naar de foetus? Is Covid-19 

vaccinatie echt veilig? Waarom zouden we zwangeren aanraden zich te laten 

vaccineren?
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Deze dysfunctie ligt waarschijnlijk aan 
de basis van de groeiproblemen die 
gezien worden bij de foetus na een 
Covid-19-infectie, maar ook laattijdige 
miskramen en het verhoogde risico op 
pre-eclampsie worden aan deze pla-
centa veranderingen toegeschreven.

Vele toekomstige mama’s stellen ons de 
vraag ‘Wat is de kans dat de infectie over-
gaat naar de baby?’. Het risico op verticale 
transmissie is eerder laag, ca 3.2% voor 
baby’s waarbij er een Covid-19-infectie in 
het derde trimester plaatsvond.

Anderzijds zien we in het navelstrengbloed, 
onmiddellijk na geboorte afgenomen, de 
aanwezigheid van immuunglobulines, die 
wijzen op een passieve immuniteit van de 
baby. Hoe lang deze immuniteit aanhoudt, 
is echter nog onduidelijk.

De behandeling van zwangeren met 
een Covid-19-infectie is vrij gelijkaardig 
aan de behandeling van niet zwange-
ren, en gebeurt steeds in overleg met 
de collega’s pneumologen en anesthe-
sisten. Zuurstoftherapie, corticostero-
iden, secundaire antibiotica, thrombo-
profylaxie zijn de gouden standaard. 
Indien een intubatie noodzakelijk is, 
wordt best eerst een sectio uitgevoerd. 
Er is weinig literatuur over intubatie bij 
zwangeren, maar na 28 weken wordt 
het volume van de uterus zo groot, dat 
een efficiënte intubatie en oxygenatie 
onmogelijk worden en verkiest men om 
die reden eerst het kind te verlossen.

Het laatste, soms heikel punt, is vac-
cinatie tijdens de zwangerschap en 
borstvoeding. Er is veel over gezegd en 
geschreven op sociale media, maar de 
wetenschap is duidelijk hierover: vacci-
natie is veilig tijdens de zwangerschap 
en wordt ten zeerste aangeraden door 
alle grote medische organisaties.
De Covid-19 vaccins zijn veilig op elk 
moment van de zwangerschap en 
mogen simultaan met andere vaccins 
gegeven worden. Bij voorkeur wordt ge-
kozen voor een mRNA Covid-19 vaccin.
De literatuur is ook duidelijk dat de kans 
op een ernstige Covid-19 infectie voor 
een gevaccineerde patiente veel lager 
is ten opzichte van een niet gevacci-
neerde dame (1.4 versus 11.3%).

Indien een zwangere echter maar 1 do-
sis van haar vaccin heeft gehad, is haar 
risico op ernstige Covid-19 echter gelijk-
aardig aan een niet-gevaccineerde. 

Opnieuw worden in een aantal case re-
ports de aanwezigheid van immuunglo-
bulines in navelstrengbloed na vaccina-
tie in de zwangerschap beschreven. 

Tot slot weten we uit de literatuur dat 
vaccinatie tijdens de borstvoeding 
eveneens veilig is. Men ziet ook antili-
chamen in de moedermelk die persiste-
ren tot 6 maanden na vaccinatie. 
 
(1) Lokken EM 

(2) Allctey

“Vaccinatie tegen Covid-19 is 
veilig tijdens de zwangerschap en 

wordt ten zeerste aangeraden door 

alle grote medische organisaties.” 

dr. Tinne Mesens,  
dr. Elisa Van Raemdonck
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