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Miriam heeft bloedgroep Rhesus c-negatief

Bloedonderzoek

Miriam heeft haar bloed laten onderzoeken. 

De verloskundige vertelt dat Miriam bloedgroep Rhesus c-negatief heeft.

Jij hebt jouw bloed ook laten onderzoeken.

Uit het onderzoek komt dat jij ook bloedgroep Rhesus c-negatief hebt. 

Dat is heel normaal. Veel mensen hebben deze bloedgroep.

Soms heeft de baby een andere bloedgroep.

De baby kan dan ziek worden.

Daarom wordt in de 27e week van de zwangerschap het bloed nog een keer onderzocht.



Bloedonderzoek als je 27 weken zwanger bent

Miriam heeft bloedgroep Rhesus c-negatief.

Miriam laat haar bloed weer onderzoeken als ze 27 weken zwanger is.

Het laboratorium onderzoekt het bloed. 

Ze willen weten of Miriam antistoffen in haar bloed heeft.

Dat zijn stofjes in het bloed die niet goed zijn voor de baby. 

Krijg jij ook een bloedonderzoek?

Vraag het aan jouw verloskundige.

Miriam is 27 weken zwanger



Het bloed van Miriam is goed

Er is niets in het bloed van Miriam gevonden. 

Miriam hoeft niks te doen.

Als het laboratorium ook niets in jouw bloed vindt, 

hoef jij ook niks te doen.

De verloskundige of dokter vertelt je dit.

Als Miriam geen antistoffen heeft is er geen probleem



Het bloed van Miriam is niet goed

Er zitten in het bloed van Miriam stofjes  

die niet goed zijn voor de baby.

Deze heten antistoffen.  

De baby kan ziek worden van het bloed van Miriam.  

Miriam kan hier niets aan doen. 

Het is goed dat Miriam en de verloskundige dit weten.

Miriam gaat nu vaker voor controle naar de verloskundige.

De verloskundige kijkt of het goed gaat met de baby.

Soms stuurt de verloskundige je naar de dokter in het ziekenhuis

Zit er ook iets in jouw bloed dat niet goed is voor de baby?  

Dan krijg je extra controles.  

Soms stuurt de verloskundige je naar de dokter in het ziekenhuis.  

De verloskundige of dokter controleert dan of het goed gaat met jouw baby in de buik. 

Als het bloed van Miriam niet goed is



Heb je vragen?
Of wil je meer  
informatie over het 
bloedonderzoek?
Kijk op  
www.rivm.nl/bloedonderzoek-zwangeren
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