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Miriam heeft bloedgroep Rhesus D-negatief

Bloedonderzoek

Miriam heeft haar bloed laten onderzoeken. 

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

Dat is heel normaal. Veel mensen hebben deze bloedgroep.

Er zijn meer dan 200 bloedgroepen. Bijvoorbeeld bloedgroep A of B of O.

Jij hebt jouw bloed ook laten onderzoeken.

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

Dat is heel normaal. Veel mensen hebben deze bloedgroep.

Het is nu belangrijk om te weten of jouw baby 

ook bloedgroep Rhesus D-negatief heeft. 

Daarom wordt in de 27e week van de zwangerschap 

het bloed nog een keer onderzocht. 



Miriam hee� 
bloedgroep 

Rhesus D-negatief.

Hee� de baby dezelfde 
Rhesus D bloedgroep?

Heeft de baby dezelfde Rhesus D bloedgroep?

Misschien hebben Miriam en de baby dezelfde bloedgroep, 

misschien hebben ze een verschillende bloedgroep.

Miriam heeft bloedgroep Rhesus D-negatief.

De verloskundige wil nu weten of de baby van Miriam 

dezelfde bloedgroep heeft.

Als de baby een andere Rhesus D bloedgroep heeft,  

kan de baby ziek worden.  

Dan moet Miriam een anti-D prik krijgen. 

De baby wordt dan niet ziek.



Bloedonderzoek

Miriam krijgt  weer een bloedonderzoek als ze 27 weken zwanger is.

Het laboratorium onderzoekt het bloed. 

De verloskundige vertelt of haar Rhesus D bloedgroep dezelfde is als de bloedgroep van haar baby.

Als de Rhesus D bloedgroep van de baby niet dezelfde is kan de baby ziek worden.

Heeft jouw baby dezelfde Rhesus D bloedgroep als jij?

Vraag het aan de verloskundige of dokter!

Miriam krijgt bloedonderzoek



Dezelfde bloedgroep

Miriam en de baby hebben dezelfde Rhesus D bloedgroep.

Ze hebben allebei Rhesus D-negatief.

Miriam hoeft niets te doen.

Hebben jij en jouw baby ook allebei Rhesus D-negatief?

Je hoeft niets te doen. Miriam hee� bloedgroep 
Rhesus D-negatief.

De baby hee� dezelfde 
bloedgroep.



Miriam en de baby hebben verschillende Rhesus D bloedgroepen. 

Niet dezelfde bloedgroep

De baby heeft een andere Rhesus D bloedgroep dan Miriam.

Miriam heeft bloedgroep Rhesus D-negatief, 

en de baby bloedgroep Rhesus D-positief. 

Daarom krijgt Miriam een prik. 

Door de prik van Miriam kan de baby niet meer ziek worden.

De prik heet anti-D prik. De anti-D prik is een medicijn.

Miriam krijgt de prik als ze 30 weken zwanger is.

De baby voelt de prik niet.

Als de baby geboren is krijgt Miriam nog een keer een prik.

Hebben jij en jouw baby ook verschillende Rhesus D bloedgroepen?

Heb jij ook bloedgroep Rhesus D-negatief en de baby Rhesus D-positief? 

Dan krijg jij ook een prik. Jouw baby wordt dan niet ziek. 



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