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Dit is een PDF van de Lesinhoud Gezond zwanger worden op de website 
eLearningNietofwelzwanger.nl voor docenten in het mbo.  

 
Gezond zwanger worden | Inleiding 

 
Er is inmiddels veel bekend over het belang van gezond zwanger worden op het verloop van 
de zwangerschap, maar ook over de effecten die dit heeft op de rest van het leven van een 
kind. 
 
In de periode vóór de zwangerschap en in de heel prille zwangerschap is gezond leven dus 
een belangrijk punt. 
 

 

Gezond zwanger worden | Wat ga je 
leren? 

 
In de lesinhoud leer je over de ontwikkeling van een foetus in de baarmoeder en over de 
belangrijkste veranderingen bij de moeder.  
 
Je leert daarnaast wat de invloed is van de belangrijkste leefstijlfactoren op deze 
ontwikkeling.  
 
Hieruit volgen de adviezen die helpen een zwangerschap zo optimaal mogelijk te starten. 
 

 

Gezond zwanger worden | Lesinhoud 
 

1. Ontwikkeling foetus 
 
1.1 Eerste trimester: week 1-12 
 
In de eerste drie maanden van de zwangerschap vindt de aanleg plaats van alle belangrijke 
organen. 
 
Sommige vrouwen ervaren al heel vroeg dat ze zwanger zijn door veranderingen in hun 
lichaam. Ze voelen pijnlijke borsten, misselijkheid, vermoeidheid en/of buikpijn. 
 
Bij andere vrouwen is dit veel minder aanwezig. 
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Het uitblijven van een menstruatie kan ook een teken zijn dat een vrouw zwanger is. Bij 
tieners is hun cyclus soms nog onregelmatig of ze houden het niet/onvoldoende bij, hierdoor 
vallen zwangerschapssignalen soms pas later op. 
 
Hieronder is weergegeven hoe een foetus zich in de eerste drie maanden van de 
zwangerschap ontwikkelt. 

 

 
Vóór de bevruchting 
 
Voordat iemand zwanger wil worden, kun je veel doen om de kwaliteit van de zaadcellen en 
de eicellen zoveel mogelijk te optimaliseren. 
 
Daarnaast kun je foliumzuur gebruiken om de kans op een kindje met een openruggetje te 
verkleinen. 
 

 

Week 1 en 2 
 
Het is belangrijk om te onthouden dat in de eerste twee weken er eigenlijk niets gebeurt.  
 
De eisprong halverwege de menstruatie van de vrouw is eigenlijk het startpunt van een 
zwangerschap. Omdat we de eisprong niet goed kunnen vaststellen, rekenen we met de 
eerste dag van de menstruatie voorafgaand aan de zwangerschap.  
 
Een zwangerschap duurt dus eigenlijk 38 weken i.p.v. de 40 weken die we nu aanhouden.  
 
In dit verhaal starten we dus ook in week 3. 

 

 
Week 3 
 
In deze week bevrucht de zaadcel de eicel. 
 

 
Afbeelding: eicel 

 
De twee cellen versmelten en na 24 uur start de celdeling. 
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Afbeelding: versmelting 
 
 
Na 5-7 dagen bereikt een bolletje cellen de baarmoeder en gaat zich innestelen. 

 
Afbeelding: verplaatsing cellen door de eierstok naar de baarmoeder 

 

 
Week 4 
 
Bij de  baby ontwikkelen zich de kiembladen waaruit later alle organen zullen ontstaan. 

 
Afbeelding: embryo van 4 weken, foto door Lennart Nilsson 
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Dit is de periode waarin de vrouw haar menstruatie verwacht en als die onverwacht uitblijft 
kan zij een zwangerschapstest doen. 
 

 
Afbeelding: na 4 weken zwangerschap  

 

 
Week 5 
 
De baby is ongeveer 5 mm groot en lijkt op een boontje. 

 
Afbeelding: embryo van 5 weken, foto door Lennart Nilsson 
 
In deze week begint de aanleg van het hart en het centrale zenuwstelsel. 
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Afbeelding: na 5 weken zwangerschap 

 

Week 6 
 
De basis ontstaat voor maag, darmen en longen. Ook het hoofd, de borstkas en de buikholte 
vormen zich. Aan het einde van de week begint het hartje te kloppen; In sommige gevallen 
kan echoscopie dit in beeld brengen. 

 

Week 7 
 
Handen en voeten zijn al vaag te herkennen en de aanleg van hersenen en ruggenmerg is 
nu bijna klaar. 

 
Afbeelding: embryo van 7 weken, foto door Lennart Nilsson 
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Aan het einde van de week zijn alle organen ontwikkeld. 

 
Afbeelding: na 7 weken zwangerschap 

 

Week 8 
 
Het hoofd heeft zijn definitieve vorm gekregen en ook de rest van het gezicht begint ergens 
op te lijken. 

 
Afbeelding: foetus van 8 weken, foto door Lennart Nilsson 

 

Week 9 
 
De baby begint te bewegen. Omdat het echter nog heel klein is kan een vrouw dit nog niet 
voelen. 
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Week 10 
 
De baby lijkt nu echt op een mens. Door het afvallen van “staartje” is het nu echt herkenbaar. 
Dit is ook het moment waarop de meest betrouwbare meting mogelijk is voor het bepalen 
van de geboortedatum. 

 
 
Week 11 
 
De zaadcellen of de eierstokken vormen zich. 

 

 
Afbeelding: foetus van 11 tot 12 weken, foto door Lennart Nilsson 

 
Hiermee starten dus de verschillen in ontwikkeling tussen jongens en meisjes. 

 

 
Week 12 
 
Deze week ontstaan de nagels en een reuk- en hoororgaan.  
 
De darmen komen op hun plek in de buikholte. 
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Afbeelding: na 12 weken zwangerschap 

 

In het eerste trimester, als de zwangerschap voor de buitenwereld nog niet zichtbaar is, zijn 
alle organen al ontwikkeld. 

 

1.2 Tweede trimester: week 12-28 
 
In het tweede trimester groeit de baby van 7 naar 37 centimeter en van ongeveer 33 gram 
naar bijna een kilo.  
 
De baby traint zijn spieren door veel te bewegen en oefent zijn zuig- en slikspieren. Vanaf 
ongeveer 20 weken kunnen de meeste vrouwen de bewegingen van de baby ook gaan 
voelen.   
 
Ook de verschillende zintuigen gaan werken, dus de baby gaat horen en zien. En doordat 
het zenuwstelsel steeds beter gaat werken worden de zintuigen ook steeds beter.  
 
In de loop van het tweede trimester wordt het gezicht van de baby steeds duidelijker en komt 
het meer in proporties. 
 

 
Afbeelding: foetus van 24 weken, foto door Lennart Nilsson 
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Een baby kan dan ook duimen, gapen en de hik hebben.  
 
De bewegingen worden steeds minder schokkerig. 
 
Aan het eind van het tweede trimester lijkt de baby helemaal af, maar de baby is nog niet in 
staat om zonder heel veel hulp buiten de baarmoeder te overleven. 
 
Bij 20 weken maakt men over het algemeen een echo om te kijken hoe de baby zich 
ontwikkelt en om grote afwijkingen zoveel mogelijk uit te sluiten. 

 
Afbeelding: na 24 weken zwangerschap 

Vrouwen voelen zich in het tweede trimester vaak heel goed.  
 
De ergste vermoeidheid en zwangerschapsklachten zijn voorbij en de groei van de buik is 
nog niet zo hinderlijk dat die bewegen moeilijk maakt. 

 

 
1.3 Derde trimester: week 28-42 
 
In het derde trimester groeit de baby van 37 naar 50 cm en van bijna 1 kilo tot 3500 gram. 
De baby wordt in deze periode dus nog 4 keer zo zwaar.  
 
Een groot gedeelte van dit gewicht zit in vet. Dit zorgt ervoor dat de baby zich warm kan 
houden na de geboorte. 
 
Aan het begin van het derde trimester gaan de ogen van de baby open en al snel kan de 
baby ook knipperen.  
 
De baby krijgt ook steeds meer een slaappatroon en kan al dromen.  
 
Een belangrijke ontwikkeling in dit laatste stuk van de zwangerschap is de ontwikkeling van 
de hersenen. Deze ontwikkeling gaat ook nog lang na de geboorte door. 
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Afbeelding: na 30 weken zwangerschap 

 

Het kraakbeen zet zich om in botten, hoewel de schedel nog zacht blijft en uit losse platen 
bestaat. Deze platen zorgen ervoor dat de baby door het geboortekanaal kan tijdens de 
bevalling. 

 

 
Afbeelding: foetus van 36 weken, foto door Lennart Nilsson 

 

Aan het eind van de zwangerschap wordt de ruimte in de baarmoeder steeds krapper voor 
de groeiende baby. De baby zal dan meestal een vaste houding aannemen. Meestal is die 
met het hoofd naar beneden. 
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Afbeelding: na 36 weken zwangerschap 

 

Vanaf 37 weken kan de geboorte plaatsvinden, maar de baby kan ook nog tot 42 weken 
blijven zitten. 
 
Het laatste trimester in de zwangerschap is vaak ook de moeilijkste periode. Veel vrouwen 
krijgen in die periode weer meer last van kwaaltjes. Daarnaast kan de groeiende buik ook 
een belemmering vormen voor het dagelijks leven. 

 

 
2. Leefstijlfactoren 

 
2.1 Intro 
 
Alles wat de moeder eet, drinkt en doet, heeft invloed op de ontwikkeling van de baby tijdens 
de zwangerschap.  
 
Er zijn leefstijlfactoren waarvan we weten dat die de ontwikkeling van de baby op een 
ongunstige manier beïnvloeden.  
 
Maar er zijn ook factoren die de ontwikkeling van de baby juist verbeteren. 

In dit onderdeel beschrijven we de factoren die de baby in ontwikkeling beïnvloeden en 
welke adviezen daaruit volgen. 

 
 
2.2 Voeding 
 
Algemene voedingsadviezen zwangerschap 
 
Het advies is om de eerste 10 weken iedere dag 400 microgram foliumzuur te slikken. Dit is 
een vitamine die de kans op het krijgen van een kindje met een open ruggetje verkleint. 
 
Pas op met vitamine A 
 
Vitamine A zit voornamelijk in orgaanvlees, maar ook in producten zoals leverpastei.  
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Zwangeren mogen niet meer dan 3000mg vitamine A per dag binnenkrijgen. Dit staat gelijk 
aan één boterham met een leverproduct per dag.  
 
Leverworst, leverpastei, paté, Berliner, leverkaas en lever zijn voorbeelden van 
leverproducten.  
 
Het advies luidt om geen orgaanvlees zoals lever te eten. 
 
Eet geen rauwmelkse kazen 
 
Producten gemaakt van rauwe melk hebben ‘au lait cru’ op de verpakking. Gewone kazen, 
kruidenkaas, mozzarella, brie en schimmelkazen die te koop zijn in de Nederlandse 
supermarkten, zijn over het algemeen gemaakt van gepasteuriseerde melk en dus geen 
probleem. 
 
Gebruik maximaal 200 mg cafeïne per dag 
 
Dit staat gelijk aan: 
–> 2-3 koppen koffie per dag 
–> 8 glazen cola per dag, gezien hoeveelheid suiker is het advies om minder cola te nemen! 
–> 5 koppen thee per dag (Tip: Rooibosthee en kruidenthee bevatten geen tot nauwelijks 
cafeïne) 
–> Geen Redbull/energiedranken in verband met de kans op hartritmestoornissen 
–> 6 koppen chocolademelk per dag 
Zero frisdranken bevatten geen cafeïne, Cola light wel. 
 
Eet geen rauw vlees 
 
Voorbeelden van rauw vlees zijn filet american, rauwe ham, carpaccio, rosbief, ossenworst, 
rauwe fricandeau, biefstuk of tartaar. Als het vlees helemaal doorbakken is of vleeswaren 
verhit zijn geweest mag het wel. 
En ook als vlees twee dagen ingevroren is geweest bij minimaal -12℃. 
 
Eet geen gerookte vis 
 
Eet geen gerookte kant-en-klare vis uit de koeling, zowel vacuûm verpakt als anderssoortig 
verpakt. (gerookte zalm, paling, makreel). Verse vis van de visboer of verhit kunnen wel! 
 
Eet geen rauwe vis, schaal-en schelpdieren 
 
Voorbeelden zijn kreeft, garnalen, krab, mosselen, oester, kokkels. 
 
Eet geen roofvissen  
 
Voorbeelden zijn zwaardvis, tonijn, haai, en koningsmakreel. Tonijn uit blik mag wel. 
 
Vette vis mag maximaal 2 keer per week 
 
Voorbeelden van vette vis zijn makreel, haring, zalm, paling, heilbot, bokking, sardines en 
forel. Vette vis mag maximaal 2x per week en gebakken. Zalm mag ook wanneer het niet 
volledig doorbakken is, mits deze uit de vriezer komt. Deze moet minimaal 2 dagen 
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diepgevroren zijn. 
 
Sushi  
 
Sushi mag als deze geen rauwe vis bevat. 
 

 

2.3 Alcohol, roken en drugs 

 

Alcohol 
 
Alcohol gaat door de placenta en wordt dus niet tegengehouden, daardoor kan het risico’s 
opleveren voor een ongeboren baby. 
 
De gevaren van alcohol zijn een verhoogde kans op een miskraam, groeivertraging en 
aangeboren afwijkingen.  
 
Wanneer de moeder tijdens de zwangerschap veel alcohol gebruikt, dan kan de baby 
afwijkingen krijgen aan het gezicht, handen en benen, en neurologische afwijkingen.  
 
Deze afwijkingen worden samen het foetale alcoholsyndroom (FAS) genoemd.  
 
Een baby moet na de geboorte ook afkicken van de alcohol die hij/zij tot nu toe via de 
placenta heeft binnengekregen. 
 
Ook het matig gebruik van alcohol kan gevolgen hebben.  
 
Het advies is dan ook om helemaal niet te drinken in de zwangerschap. 
 
Lees meer over de risico’s en stoppen met het gebruik van alcohol op de website 
Alcoholinfo.nl. 

 

Roken 
 
Roken tijdens de zwangerschap is gevaarlijk voor de baby.  
 
Door het roken vermindert de bloedtoevoer naar de placenta, waardoor de baby minder 
zuurstof en voedingsstoffen krijgt.  
 
Moeders die veel roken tijdens de zwangerschap hebben daardoor een grotere kans op een 
miskraam, een te vroeg geboren kind of zelfs een dood geboren kind.  
 
Ook hebben baby’s van moeders die roken een lager geboortegewicht dan van moeders die 
niet roken.  
 
Baby’s met een groeiachterstand hebben een grotere kans op problemen met hun 
ademhaling en voeding. 
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Roken kan niet alleen de groei, maar ook de verstandelijke ontwikkeling van een kind 
beïnvloeden.  
 
Ook na de geboorte van de baby is het daarom onverstandig te roken.  
 
Bovendien verhoogt roken de kans op wiegendood. 
 
Uit bovenstaande blijkt dus dat het belangrijk is dat de moeder stopt met roken. Dit geldt niet 
alleen voor de zwangere, maar ook voor de omgeving en partner. 
 
Dus het advies is gezamenlijk de schouders eronder te zetten en te stoppen met roken! 
 
Lees meer over de risico’s en stoppen met roken op de website Rokeninfo.nl. 

 

Drugs 
 
Het gebruik van alle drugs, hard of soft, kan gevolgen hebben voor de zwangerschap.  
 
Harddrugs zoals heroïne, cocaïne, LSD, speed en andere pepmiddelen zijn zeer gevaarlijk 
voor een ongeboren baby.  
 
Baby’s van moeders die harddrugs gebruiken tijdens de zwangerschap komen meestal 
verslaafd ter wereld. Deze baby’s krijgen na de geboorte vaak last van 
ontwenningsverschijnselen.  
 
Sommige harddrugs veroorzaken ook chromosoomafwijkingen, hartafwijkingen, afwijkingen 
in het bloed en miskramen. 
 
Ook softdrugs als marihuana en hasj zijn waarschijnlijk gevaarlijk voor de ongeboren baby. 
En vermoedelijk hebben zij een nadelige invloed op de ontwikkeling van de hersenen. 
 
Gebruikt de moeder drugs tijdens de zwangerschap, dan is het dringende advies aan haar 
dit te melden aan de verloskundige, die de zorg daarop aan kan passen en zo de best 
mogelijke hulp kan bieden. 
 
Lees meer over de risico’s en stoppen met het gebruik van drugs op de website Drugsinfo.nl. 

 
 

2.4 Medicijnen 
 
Van veel medicijnen is niet bekend of zij schadelijk of onschadelijk zijn voor de ongeboren 
baby.  
 
In de eerste drie maanden tijdens de aanleg van de organen, kunnen medicijnen de 
ontwikkeling afremmen of ernstig verstoren.  
 
Ook in de laatste fase van de zwangerschap kunnen medicijnen een schadelijke invloed 
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hebben, vaak vooral op de ontwikkeling van de hersenen. 
 
Bij het gebruik van medicijnen is het goed om te weten of deze invloed hebben tijdens de 
zwangerschap. Dit kan door contact op te nemen met de huisarts of verloskundige.  
 
Ineens stoppen met medicijnen kan riskant zijn en dient altijd in overleg te gebeuren met de 
arts die ze heeft voorgeschreven. Deze weet ook of ze invloed hebben op zwangerschap. 

 

 

2.5 Erfelijke ziekten 
 
Voor een zwangerschap is het goed om te weten of zich erfelijke ziekten in de familie 
voordoen.  
 
Lang niet alle erfelijke ziekten zijn te voorkomen of in de zwangerschap te ontdekken. Maar 
soms is het nodig om bijvoorbeeld voor de zwangerschap extra foliumzuur te slikken of om te 
weten hoe groot de kans is om een bepaalde erfelijke ziekte door te geven.  
 
Preconceptieadvies 
 
Voor informatie over erfelijke ziekten in de familie is het goed een afspraak te maken met de 
verloskundige of huisarts voordat iemand zwanger wil worden. Dit noemen we een 
preconceptieadvies. 

 


