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De vruchtwaterpunctie
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Waarom een vruchtwaterpunctie?
In het vruchtwater zijn cellen aanwezig die
afkomstig zijn van de huid en de slijmvliezen
van de foetus. Door onderzoek van deze
cellen in een genetisch laboratorium, kan
het chromosomaal patroon van de foetus in
kaart worden gebracht. Hiermee kan bv. het
Down Syndroom (mongolisme) worden
vastgesteld.
Een vruchtwaterpunctie kan men echter
ook uitvoeren om andere gegevens over de
gezondheid van de foetus te verkrijgen, bv.
in geval van toxoplasmose (de ‘kattenziekte’), bij CMV-infectie, of bij bloedgroepproblemen.

-Vervolgens wordt ongeveer 15 à 20 ml.
vruchtwater opgezogen. Dit is ongeveer 1/10
van de totale hoeveelheid vruchtwater en dit
wordt snel weer opnieuw aangemaakt.
De pijn die u ervaart is te vergelijken met de
pijn van een prik voor een bloedafname.
Indien u rhesus negatief van bloedgroep
bent, krijgt u nadien een inspuiting om te
voorkomen dat u antistoffen ontwikkelt
tegen een eventueel rhesus positieve baby.
Het is dus belangrijk uw bloedgroep te
kennen.
De hele procedure duurt een 15 tal minuten,
het feitelijke onderzoek slechts enkele
minuten.

Wat houdt het onderzoek in?
Een vruchtwaterpunctie is een ambulant
onderzoek: een opname in het ziekenhuis is
niet nodig. U hoeft niet nuchter te zijn, u
hoeft geen volle blaas te hebben, en u kan
direct weer naar huis.
-Uw gynaecoloog voert eerst een echografie
uit waarbij vooral de ligging van de foetus
en de placenta (moederkoek) worden
bekeken.
-Aansluitend wordt onder echografisch zicht
een dunne naald door de buikwand tot in
het vruchtwater gebracht.

Wanneer gebeurt een vruchtwaterpunctie?
Een vruchtwaterpunctie kan gebeuren vanaf
de 15de zwangerschapsweek.

Wat is het risico verbonden aan een
vruchtwaterpunctie?
Een vruchtwaterpunctie houdt een zeker
risico in op miskraam (0,5% of 1 op 200).

Welke voorzorgsmaatregelen dien ik te
nemen na een vruchtwaterpunctie?
In het algemeen wordt aangeraden om het
de eerste 3 dagen na het onderzoek rustig
aan te doen en druk op de buik te
vermijden.
Dit betekent: geen zware lasten tillen,
geen schokkende bewegingen maken
(eventueel een hoestsiroop laten
voorschrijven), geen sportinspanningen en
geen seksueel contact.
Wanneer dien ik een arts te consulteren na
het onderzoek?
Indien u vochtverlies, buikpijn, koorts of
bloedverlies heeft, is het aangewezen uw
gynaecoloog te verwittigen.
In geval van vochtverlies, wat een enkele
keer voorkomt, is strikte bedrust
aangeraden.
Lichte buikpijn ter hoogte van de prikplaats
is normaal.
Wanneer verneem ik het resultaat?
Het volledige chromosoomonderzoek
(karyotype) duurt 2 à 3 weken.
De snelle test (FISH) voor Down Syndroom
(mongolisme) is echter na 3 à 4 dagen
bekend.

