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Ongeveer 20% van alle vrouwen krijgt tijdens een zwangerschap te maken met een vorm van jeuk.
Samen met onder meer misselijkheid, brandend maagzuur en verstopping van de darmen (obstipatie)
is jeuk één van de meest voorkomende (en vervelendste) zwangerschapskwalen. Jeuk kan zich op elk
moment van de zwangerschap openbaren, maar komt het vaakst voor tijdens de laatste 3 maanden
(het 3e trimester). Meestal heb je jeuk zonder huiduitslag, de wondjes van het krabben niet
meegerekend. De jeuk begint veelal op de buik en kan zich over het gehele lichaam verspreiden. Heb
je naast jeuk ook een vorm van huiduitslag? Dan is het belangrijk om deze aan je huisarts, of tijdens
een volgende afspraak aan je verloskundige of gynaecoloog te laten zien.

Oorzaak
De oorzaak van zwangerschapsjeuk is nog onbekend. Je borsten en je buik groeien hard. Soms kan de
huid dit niet bijbenen en komt er een grote spanning te staan op het onderhuidse bindweefsel. Dit
geeft jeuk zonder dat er uitslag op de huid te zien is. Het kan betekenen dat je striae of
zwangerschapsstriemen krijgt. Door hormoonveranderingen tijdens de zwangerschap werkt de lever
minder goed. Hierdoor komen er meer galzure zouten in de bloedbaan. Die kunnen jeuk veroorzaken.
Het is dus belangrijk de lever zoveel mogelijk te ontlasten. Adviezen hiervoor lees je in de alinea
'Praktische adviezen'.

Gevolgen voor je ongeboren kind
De meeste vormen van zwangerschapsjeuk zijn onschuldig en hebben geen gevolgen voor je
ongeboren kind. Erge jeuk kan wel negatieve gevolgen hebben voor je kind. Hierbij is nader onderzoek
noodzakelijk. Afhankelijk van de uitslag daarvan, bespreekt de gynaecoloog de stand van zaken en
welke behandelingen mogelijk zijn.

Wanneer verdwijnt de jeuk?
Enkele dagen tot ruim een week na de bevalling is de jeuk bij de meeste vrouwen verdwenen.
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Praktische adviezen
Onderstaande tips en producten kunnen helpen de jeuk te verminderen.
 Cardiflor (VSM);
 Calendulazalf of-emulsie (VSM);
 ijskompressen op de jeukende plek leggen;
 een havermoutbad (reformwinkel);
 kamperfoelieolie of vitamine E olie;
 mentholgel, -zalf, of -poeder (niet op open wondjes smeren);
 katoenen kleding dragen;
 wassen met een PH-neutraal wasmiddel;
 korte vingernagels (tegen verwondingen). Probeer zo min mogelijk te krabben;
 wisselbaden, eindigend met koud water.
Adviezen en producten om de lever te ontlasten, waardoor jeuk kan verminderen:
 drink minimaal 2 liter water per dag;
 gebruik geen alcohol, koffie, thee (wel kruidenthee), cacao en/of tabak. Beperk het gebruik van
suiker;
 vitamine B-complex (bevat levervitaminen);
 paardebloemwortel (ontgift de lever);
 maria distel (stimuleert en herstelt de leverfunctie).
Afhankelijk van de hevigheid van de jeuk kun je ervoor kiezen om je voeding aan te passen.
Gebruik voornamelijk onderstaande producten:
 volkoren producten;
 citrusvruchten;
 sojaproducten;
 lijnzaad;
 rauwkost en fruit (geen peulvruchten);
 aangezuurde melkproducten (yoghurt, karnemelk, kwark);
 plantaardige eiwitten.
Beperk het gebruik van onderstaande producten:
 vet tot maximaal 20 gram per dag (lijnzaadolie of roomboter);
 zout.
Sommige vrouwen vinden een oplossing in homeopathie of acupunctuur.

Behandeling
Vertel je verloskundige of gynaecoloog hoe het met de jeuk gaat en wat je probeert om die tegen te
gaan. Ga nooit op eigen initiatief medicijnen gebruiken. Het is verstandig om eventuele huiduitslag bij
de eerstvolgende controle te laten zien.

Soms is het noodzakelijk om door middel van bloedonderzoek de hoeveelheid galzure zouten in je
bloed te meten. Bij een verhoogde hoeveelheid hiervan worden vaak medicijnen voorgeschreven die
deze verlagen. Daarmee zullen de jeukklachten verminderen.
Bij zeer ernstige jeuk kan de gynaecoloog lokale jeukstillende middelen voorschrijven, zoals (milde)
hormooncrèmes of medicijnen. Vanwege de zwangerschap is de keuze van geneesmiddelen beperkt.
Afhankelijk van het tijdstip in de zwangerschap, de hoeveelheid galzure zouten en het wel/niet
aanslaan van de behandeling wordt een verdere behandeling bepaald. Eventueel wordt er daarbij
gekozen voor het inleiden van de bevalling.
Hevige jeuk is erger dan pijn. Wanneer de jeuk de dagen en nachten gaat beheersen, vraag dan direct
om hulp.

Tot slot
Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan je
verloskundige of gynaecoloog te stellen.
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