Aandoening

Bloedverlies na de eerste 12 weken
van de zwangerschap
Bloedverlies na de eerste 12 weken van de zwangerschap, is altijd een reden om uw
verloskundige te bellen. Of als u bij de gynaecoloog onder behandeling bent, om het ziekenhuis
te bellen.
Vaak is dit bloedverlies onschuldig: vooral als het optreedt na het vrijen of na harde ontlasting. De buitenkant van de
baarmoedermond kan dan gemakkelijk wat bloeden. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn, zoals:
dreigende vroeggeboorte;
laagliggende moederkoek (placenta);
andere (soms ernstige) problemen met de moederkoek.

Onderzoeken
Bij bloedverlies na de eerste twaalf weken van de zwangerschap maakt de gynaecoloog meestal een uitwendige en inwendige echo.
Met een echo controleert de gynaecoloog de lengte van de baarmoedermond en de ligging van de moederkoek (placenta). Als u meer
dan circa 26 weken zwanger bent, maken we ook een CTG (hartfilmpje) van de baby. Het kan nodig zijn u ter observatie in het
ziekenhuis op te nemen.

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap
Met een echo proberen we met geluidsgolven een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw kindje in de baarmoeder.
Ultrageluidsgolven worden teruggekaatst door de organen en het kindje in uw buik. Daarna worden die terugkaatsende golven
omgezet in beeld. Tijdens uw zwangerschap maken we meestal standaard 2 echo’s. Dit geldt voor alle vrouwen. Het maakt niet uit of
de verloskundige of gynaecoloog u begeleidt tijdens uw zwangerschap.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/echo-onderzoek-tijdens-de-zwangerschap

CTG-onderzoek
Een CTG is een hartfilmpje van uw ongeboren kindje.
Met een CTG wordt het kloppen van het hart van uw kindje geregistreerd. Ook kunnen we zien of u weeënactiviteit heeft. Een CTG
kunnen we maken tijdens de zwangerschap of bevalling.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/ctg-onderzoek

Behandelingen
Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van de oorzaak van het bloedverlies. Uw gynaecoloog spreekt met u door wat u het beste
kunt doen.

Poliklinieken en afdelingen
Gynaecologie en Verloskunde
Het specialisme Gynaecologie en Verloskunde houdt zich bezig met de medische zorg voor de vrouw in al haar levensfasen.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/gynaecologie-en-verloskunde
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