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Wel of geen antibiotica tijdens de bevalling?

U bent zwanger en een test heeft laten zien dat u de GBS-bacterie in uw vagina en/of darmen heeft. GBS betekent Groep B Streptokokken.
Deze keuzekaart kan u en uw zorgverlener helpen de keuze te bespreken om geen antibiotica of wel antibiotica (via een infuus) te gebruiken tijdens de bevalling.

Behandelmogelijkheden  Geen antibiotica gebruiken

Wel antibiotica gebruiken

Wat is de kans dat uw kind
een GBS-infectie krijgt
als u draagster bent van
de GBS-bacterie en geen
risicofactoren heeft?

3 tot 4 van de 1.000 pasgeboren kinderen (0,3-0,4%) krijgen
een GBS-infectie. Omgekeerd betekent dit dat 996 tot 997 van
de 1000 pasgeboren kinderen (99,6 – 99,7%) geen GBS-infectie
krijgen.

De kans op een GBS-infectie bij pasgeboren kinderen neemt sterk af, maar er kan nog
steeds een infectie ontstaan.

Welke bijwerkingen kunt u
krijgen van antibiotica? En
welke bijwerkingen kan uw
kind krijgen?

Niet van toepassing.

U kunt overgevoelig zijn voor het antibioticum (benzylpenicilline). Daardoor kunt u
de volgende bijwerkingen krijgen:
• Huiduitslag of jeuk. Dit gebeurt bij 1 tot 10 van de 100 patiënten (1-10%).
• Ernstige allergische reacties zoals duizelig zijn, moeite met ademen, overgeven.
Dit gebeurt heel weinig: bij 1 van de 1.000 tot 10.000 patiënten (0,01-0,1%).
Wilt u alle bijwerkingen zien? Lees dan de bijsluiter van ‘benzylpenicilline’ op
www.farmacotherapeutischkompas.nl.
Bij u en uw kind kunnen antibiotica invloed hebben op de samenstelling van normale
bacteriën in het lichaam. De verwachting is dat de invloed klein is.

Kan de bevalling thuis of
in het ziekenhuis plaatsvinden?

U kunt kiezen waar u wilt bevallen: thuis of in het ziekenhuis.
U wordt in principe door uw eigen zorgverlener begeleid.

We kunnen u thuis geen antibiotica via een infuus geven. Daarom vindt uw bevalling
plaats in het ziekenhuis. Uw bevalling wordt begeleid door de gynaecoloog, de
(eigen) verloskundige, of door allebei.
Net als thuis kan uw partner bij de bevalling zijn.

Wat gebeurt er na de
bevalling?

Na de bevalling is het belangrijk dat u samen met uw zorgverleners uw kind in de gaten houdt.

Na de bevalling is het belangrijk dat u samen met uw zorgverleners uw kind in de
gaten houdt. Afhankelijk van de lokale afspraken kunnen u en uw kind uiterlijk 24
uur na de bevalling naar huis.

Kunt u borstvoeding geven
als u de GBS-bacterie
heeft?

Ja, direct vanaf de geboorte kunt u borstvoeding geven.

Ja, direct vanaf de geboorte kunt u borstvoeding geven.
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