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Doel 
 

1) Het adequaat en op eenduidige wijze uitvoeren van preventie van een early-onset 
neonatale infectie met GBS (groep B Streptokokken) ter voorkoming van neonatale 
mortaliteit en morbiditeit.  

2) Het op eenduidige wijze uitvoering geven aan de zorg voor GBS positieve zwangere, 
kraamvrouw en hun pasgeborenen. 

3) Op een uniforme wijze en evidence-based, early-onset (GBS) neonatale infecties 
diagnosticeren en behandelen. 

4) Het zorgvuldig inzetten van antibiotica waarbij rekening wordt gehouden met 
resistentieontwikkeling.  

 

Achtergrond 
 

Definitie 

- GBS 

Streptococcus agalactiae, ook wel groep-B-streptococcus (GBS) genoemd, is een 

groep bacteriën die vaak in het menselijk lichaam voorkomt en meestal geen ziekte 

veroorzaakt. Het behoort tot het normale vaginale microbioom en rectovaginale 

kolonisatie kan chronisch, intermitterend aanwezig of van voorbijgaande aard zijn [1].  

- GBS- Dragerschap 

Alle vrouwen waarbij de GBS bacterie aanwezig is in de rectovaginale flora. Er is 

sprake van ernstige kolonisatie wanneer de GBS bacterie ook aanwezig is in de urine 

(bacteriurie). In dit protocol spreken we van GBS dragerschap bij een positieve IPA 

(introitus-perineum-anus) kweek. Bij een positieve urine kweek spreekt men van 

GBS-bacteriurie.  

Prevalentie GBS dragerschap en early onset neonatale infectie  

In Nederland is circa 20% van alle zwangeren draagster van GBS. Van alle zwangeren heeft 

5% een ernstige kolonisatie, oftewel GBS-bacteriurie. Naar schatting zal gemiddeld 50% van 

alle kinderen, van wie de moeder GBS-bacteriurie is, tijdens de geboorte gekoloniseerd 

raken. Ongeveer 1% van de gekoloniseerde pasgeborenen ontwikkelt een infectie. Dit 

impliceert dat ongeveer 5 kinderen per 1000 GBS-draagsters een early-onset neonatale 

GBS infectie krijgt [1][2]. 

Bij een GBS-positieve IPA kweek bij een zwangere zonder risicofactoren is het geven van 

profylaxe een discussiepunt. In een dergelijke situatie bedraagt de geschatte kans op een 
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kind met bewezen of waarschijnlijke early-onset neonatale GBS-infectie ten hoogste 3 tot 4 

per 1000 pasgeborenen[1][2]. 

De incidentie van bewezen en waarschijnlijke early-onset neonatale infectie in Nederland 

bedraagt ongeveer 2 per 1000 levendgeborenen. De meest voorkomende Gram-positieve en 

-negatieve verwekkers zijn respectievelijk groep B streptokokken (GBS, Streptococcus 

agalactiae) en Escherichia coli. Volgens een surveillance in Engeland zouden deze 

verwekkers verantwoordelijk zijn voor 52-71% van alle bewezen early-onset neonatale 

sepsis. In dit protocol behandelen we alleen de preventie van een neonatale infectie 

veroorzaakt door GBS[1][2].  

Risicofactoren voor neonatale infectie 

Risicofactoren voor neonatale infectie bij aanwezigheid van GBS in het baringskanaal zijn: 

- GBS in huidige zwangerschap (OR 4-37) 

- Eerder kind met GBS infectie (OR onbekend) 

- Vroeggeboorte (< 37 wkn zwangerschap)  (OR 10) 

- Langdurig gebroken vliezen (>24u) Aterme (OR 25) 

- Maternale koorts tijdens de baring > 38C (OR 10) 

- GBS dragerschap in vorige zwangerschap (OR onbekend)  

Bij 40% van de early onset neonatale GBS infecties is retrospectief geen sprake van 

bovenstaande risicofactoren[1][2]. 

 

Gevolgen early-onset neonatale GBS-infectie  

Early-onset neonatale GBS-infectie is een ernstige aandoening waarbij veelal sprake is van 

een sepsis en/of pneumonie. Daarnaast is GBS ook de belangrijkste oorzaak van neonatale 

meningitis, dat in circa 10-15% van deze infecties optreedt en uiteindelijk bij 50% 

neurologische restverschijnselen en/of psychomotore ontwikkelingsstoornissen geeft. De 

mortaliteit van een early-onset neonatale GBS-infectie is ongeveer 5-10 per 100 aangedane 

kinderen[1][2]. 

In 70% van de gevallen treden de eerste symptomen binnen 12 uur na de geboorte op, bij 

93% binnen 24 uur en 4% van de kinderen wordt ziek tussen de 2e en 7e dag. Vroeg 

herkennen en onderkennen van de eerste symptomen is belangrijk om de neonatale 

uitkomst te verbeteren[1][2].  

Effect van antibiotica profylaxe tijdens de partus 

Number needed to treat (NNT) van antibiotica (AB) profylaxe durante partu is 485. Minimaal 

2 giften Antibiotica profylaxe reduceert 85-90% van de kinderen met een early-onset infectie. 

Wanneer de verwachting is dat de termijn van vier uur niet gehaald wordt is het nog steeds 

zinvol om antibiotica profylaxe te starten. Dit geeft na 1-2 uur een transmissie reductie van 

70%[1]. 

 

Verschillen t.o.v. oude landelijke richtlijn 

De preventie van GBS-ziekte is nog steeds gebaseerd op een risicostrategie. Een wijziging 

t.o.v. de richtlijn GBS-ziekte is dat GBS-profylaxe niet alleen geïndiceerd is bij bacteriurie of 

urineweginfectie door GBS maar tevens in overleg met de zwangere overwogen moet 

worden bij een positieve IPA kweek voor GBS in de huidige zwangerschap zonder overige 

risicofactoren[3].  
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Bij de volgende indicaties moet er gecounseld worden om de GBS-status middels een IPA-

kweek vast te stellen:  

1) er sprake was van een positieve GBS-kweek tijdens een eerdere zwangerschap  

2) een eerder kind behandeld is met een klinisch beeld van early-onset neonatale 

sepsis/meningitis zonder bekende verwekker waarbij sprake was van noodzaak tot 

kunstmatige beademing en/of circulatoire ondersteuning[3] 

Bevoegdheden 

 

 Risicofactoren: PPROM, langdurig gebroken vliezen, dreigende vroeggeboorte, 

partus <37 weken 

1 = medisch specialist / arts assistent/ klinisch verloskundige 
2 = 1e lijns verloskundige  
3 = (O&G) verpleegkundige 
4 = leerling verpleegkundige 
5 = afdelingssecretaresse 
6 = kraamverzorgende 
 
 
De leerling verpleegkundige of stagiaire mag deze patiënte begeleiden nadat aan de 
volgende drie voorwaarden is voldaan: 

- de theorie op school behandeld is, 

- deze handeling middels een leerdoel in de praktijk behaald is 

- de werkbegeleider is akkoord dat de leerling /stagiaire deze handeling verricht. 
 

 

 

 

GBS positieve zwangere/ kraamvrouwen 1 2 3 4 5 6 

Counseling GBS positieve zwangere uit de 
rectovaginale kweek  

X X     

Begeleiding partus bij GBS positieve zwangere zonder 
andere risicofactoren* 

X X     

Begeleiding partus bij GBS positieve zwangere met 
andere risicofactoren * 

X      

Recept voorschrijven X      

Infuus prikken X X X    

Antibiotica toedienen X  X    

Consult kinderarts aanvragen X X     

Oor - en neuskweek afnemen bij neonaat (indien nodig) X  X X   

Registratie in Hix   X  X  

Observatie van moeder en kind X X X X  X 
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Beleid 
 

Beleid zwangerschap: 
 
Zie ook bijlage 1 flowchart prenataal 

Het afnemen van kweken: 
 

Niet kweken: Zwangeren die een eerder ziek kind door een bewezen GBS infectie hebben 
gehad hoeven deze zwangerschap niet opnieuw gekweekt te worden. De zwangere heeft 
direct een indicatie voor een AB-profylaxe durante partu. 

 

Urinekweek:  

- Een urinekweek dient altijd afgenomen te worden in de zwangerschap bij elke 
(verdenking op) urineweginfectie.  

- Afnemen bij 35 weken indien 2 of meer urineweginfecties in huidige zwangerschap 
waarbij urine nog niet op kweek is gezet tijdens deze zwangerschap.  

 

IPA kweek: afnemen bij 35 weken bij de volgende zwangeren die na counseling* ervoor  
        kiezen GBS dragerschap te laten bepalen en zo nodig AB-profylaxe te krijgen durante  
        partu:                                                                                                                          

- GBS in eerdere zwangerschap (rectovaginaal òf in urine) 
- Eerder kind met early-onset sepsis/meningitis met onbekende verwekker waarbij 

sprake is van noodzaak tot kunstmatige beademing en/of circulatoire ondersteuning. 

* zie consultkaart bijlage 3, counseling volgens deze consultkaart vastleggen.   

 

Uitslagen van de kweek:  

Een GBS afwezige uitslag van de  IPA kweek  geen actie.  

Een GBS afwezige uitslag van de urine kweek  geen actie. 

Een GBS aanwezige uitslag van de IPA kweek en/of van de urinekweek:  

- Eenmalig consult gynaecoloog (ca 36 wk) voor het aanmaken van een dossier in HIX. 

Volledige zwangerschapskaart aanleveren zodat dit via een belconsult kan.  

- Een GBS bacteriurie wordt behandeld met antibiotica tijdens de zwangerschap als de 

zwangere (cystitis)klachten heeft en/of wanneer het aantal bacteriën ≥10^4 

bacteriën/ml is. Behandelen is niet zinvol indien zwangere geen (cystitis)klachten 

heeft en het aantal bacteriën <10^4 bacteriën/ml is. Er is dan ook geen verhoogd 

risico op premature partus. Behandeling door middel van feneticilline (Broxil) 3 maal 

daags 500 mg of Amoxicilline 3 maal daags 500 mg gedurende 5 dagen.  

- De zorgverlener bespreekt de volgende informatie: 

o Het verhoogd risico op early-onset infectie van de neonaat door Groep B 

Streptococcus en de aard en risico’s van deze infectie. 

o Het beleid rondom antibiotica durante partu en de observatie van de neonaat 

van minimaal 12 uur tot mogelijk langer na geboorte door kinderarts. 

o De voordelen antibiotica: reductie in kans op infectie, effectiviteit van 

antibiotica durante partu is 85- 90%. De nadelen antibiotica: partus met infuus 

op verloskamers, kleine kans op overgevoeligheidsreactie op de antibiotica.  
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o Duidelijke belinstructies aan de zwangere, zodat ze op tijd contact opnemen 

bij weeën activiteit en bij gebroken vliezen in verband met het belang van 

adequate antibioticaprofylaxe (2 giften, met 4 uur ertussen). 

 
Beleid intrapartum. 
 
Zie ook bijlage 2 flowchart nataal.  

 
Eerste lijn: 
 

Partus op plaatsindicatie met AB-profylaxe: 

- Bij zwangeren met een maternale GBS zonder andere risicofactoren in de huidige 

zwangerschap.   

- Bij zwangeren met een kind met een invasieve GBS infectie in anamnese. 

Beleid bij partus op plaatsindicatie:  

- De verloskundige vraagt de dienstdoende arts in consult. De arts checkt het 

afgesproken beleid (wat tijdens het 36 weken consult bij de gynaecoloog is 

afgesproken) en allergieën in het dossier en schrijft antibiotica voor.  

- De verpleegkundige of verloskundige plaatst het infuus en de verpleegkundige dient 

in opdracht van de gynaecoloog/dienstdoende arts assistent de antibiotica toe. De 1e 

lijns verloskundige is tijdens het inlopen van de antibiotica aanwezig op de 

verloskamer. Minimaal 4 uur voor de te verwachten partus wordt er gestart met de 

antibiotica waarna om de 4 uur de onderhoudsdosis gegeven wordt (zie kopje 

antibiotica). 

- De temperatuur van mevrouw wordt a 3 uur gemeten door de verloskundige of de 

verpleegkundige. De temperatuur wordt tot 37,5 °C gemeten via het oor. Bij uitslagen 

daarboven wordt de temperatuur rectaal gemeten. Er is sprake van koorts bij een 

temperatuur ≥ 38°C rectaal. 

- De verloskundige vraagt post partum de kinderarts in consult. 

Overdracht naar de 2e lijn indien: 

- Bij (twijfel over) een allergische reactie overdracht 2e lijn. Symptomen van een 

allergische reactie kunnen zijn: 

o Jeuk 

o Roodheid, uitslag 

o Zwelling van de keel 

o Benauwdheid, astmatische symptomen 

o Maagkramp/ overgeven 

o Onrustige patiënt   

o Hoge pols (>100 slagen per minuut) 

o Daling tensie 

o Verliezen van bewustzijn 

o Anafylactische shock.    bakje anafylactische shock vragen aan verpleging  

- Bij een bijkomende risicofactor (bijv. koorts ≥ 38°C, foetale tachycardie (foetale 

hartslag bij herhaling > 160/min) overdracht 2e lijn.   

- Bij gebroken vliezen zonder weeën streef er naar om de risicofactor ‘langer dan 24 

uur gebroken vliezen’, niet te bereiken. Stuur daarom de zwangere in voor inleiding, 

in ieder geval binnen 12 uur. 
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Tweede lijn 
 

Bij maternale GBS bacteriurie òf dragerschap met een dreigende vroeggeboorte of gebroken 

vliezen zonder weeën a-terme: 

Bij maternale GBS bacteriurie of dragerschap met PPROM: 

- Opname in de 2e lijn.  

- In principe afwachtend beleid tot 37 weken. 

- Partus in de 2e lijn met GBS-profylaxe. 

- Consult kinderarts en opname neonaat afhankelijk van situatie, zie beleid postpartum.  

Bij onbekende maternale GBS status met een risicofactor zoals dreigende vroeggeboorte, 

PPROM of langdurige gebroken vliezen (24 uur) a-terme: 

- Bepaal GBS kolonisatie d.m.v. IPA kweek en urinekweek. Middels de IPA kweek 

wordt een GBS PCR sneltest ingezet, de uitslag is omstreeks 14.00 uur beschikbaar 

bij een standaard bepaling in de ochtend.  

- Tijdens de diensttijden moet de medisch microbioloog (MMB) worden gebeld voor 

een PCR sneltest van de IPA kweek.  

Bij onbekende maternale GBS dragerschap en maternale koorts tijdens de partus: 

Is er sprake van Epidurale analgesie? 

o Nee: start breedspectrum AB-profylaxe 

o Ja: Indien geen overige risicofactoren en T < 38,5°C afwachtend beleid.  

o Zie verder protocol koorts durante partu in Iprova.  

Bij maternale GBS dragerschap òf bacteriurie waarbij een primaire sectio is afgesproken: 

- Geen AB-profylaxe nodig.  

 

De profylaxe: 

Middel  Route Startdosis Onderhoud  

Voorkeur Benzylpenicilline IV 2milj IE 1milj IE a 4u 

Alternatief Amoxicilline IV 2g 1g a 4u 

Of Ampicilline IV 2g 1g a4u 

Bij penicilline allergie 
 

    

Voorkeur Clindamycine IV 900mg 900mg a 8u 

alternatief Erythromycine IV 500mg 500mg a 6u 

 

Bij verdenking intra-uteriene infectie (maternale koorts, tachycard CTG) zonder GBS status 

wordt na afname van een IPA kweek een behandeling gestart met breedspectrum antibiotica 

i.v. gezien de verwekker van de koorts dan nog onbekend is. 
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Beleid post partum 

 

Bij maternale GBS wordt er een consult kinderarts aangevraagd en is er observatie van de 
neonaat. De observatie vindt plaats in het ziekenhuis op Rhena; (registratie zieke zuigeling 
op naam van de kinderarts). De duur van de observatie is tenminste 12 uur en verder 
afhankelijk van een inadequate of adequate antibiotica profylaxe en overige risicofactoren. 

Indien een positieve GBS-kweek wordt doorgebeld door het RLM NA ontslag van moeder en 
kind, uitslag doorgeven aan de dienstdoende kinderarts (assistent) en verloskundige thuis. 
Daarnaast ook de uitslag noteren in HIX bij post partum. Schrijf daarbij ook het advies om bij 
een volgende zwangerschap GBS-diagnostiek te bespreken.  

De neonaat wordt niet standaard gekweekt, alleen bij tekenen van infectie. Symptomen van 
infectie zijn: 

- Tachypnoe/dyspnoe (kreunen) 
- Cyanose/bleek grauw zien 
- Tachycardie of bradycardie 
- Hypothermie (<36 graden) of koorts (≥38 graden) die niet door omgevingsfactoren 

kan worden verklaard 
- Sufheid 
- Slecht drinken 
- Misselijk/spugen 

Zie protocol van de kinderartsen ASZ Early onset neonatale infectie.  

 

 

Dit protocol is ontwikkeld door: 

Lonneke van Summeren, klinisch verloskundige 

Ellen Verkaik, eerste lijns verloskundige 

Silvia Geesink, eerste lijns verloskundige 

Petra Heijstek, eerste lijns verloskundige 

 

 

 

Bijlage 1 Afname IPA kweek 

Bijlage 2 Flowchart prenataal 

Bijlage 3 Flowchart nataal 

Bijlage 4 Consultkaart NVOG  

Bijlage 5 Informatie folder zwangere 
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https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b4310aa0-43a8-4670-9452-1a596f2a96b6
https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b4310aa0-43a8-4670-9452-1a596f2a96b6
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Bijlage 1 afname IPA kweek: 

 

 Open de verpakking  
 

 Schrijf naam en geboortedatum op het buisje. 
 

 Neem materiaal af bij de zwangere. 
Werkwijze 
1. Bereidt de zwangere voor op het uit te voeren onderzoek.  
2. Neem de swab uit de verpakking tussen duim en wijsvinger. Let op: 
houdt het buisje rechtop zodat geen vloeistof uit het buisje wordt 
gemorst.  
3. Breng de swab 2 cm. in de vagina en roteer voorzichtig langs de 
vaginale wand gedurende 5 seconden.  
4. Breng vervolgens dezelfde swab tot net voorbij de anale sfincter en 
roteer voorzichtig gedurende 5 seconden.  
 

 
 

 Open de buis en doe de swab er in. 
 

 De vloeistof moet in de buis blijven! Bij verlies van vloeistof, pak een 
nieuwe buis. 
 

 Breek de swab af op het gekleurde breekpunt. Het afgebroken stuk in uw 
hand mag weggegooid worden.  
 

 Schroef de dop op de buis. 
Voorkom lekkage door de dop goed aan te draaien!  

 

 Bij gebruik van aanvraagformulier: schrijf op de eSwab: -de naam en 
geboortedatum van de patiënt -herkomst/ afnameplaats van het 
materiaal   
 

 Verzend/ breng de eSwab met aanvraagformulier/order (klinische 
gegevens, evt. antibiotica in de laatste 48 uur, zwanger ja/nee) naar het 
RLM 
Vink aan: algemeen bacteriologisch en specifieke aanvraag: GBS en 
onderzoeksmateriaal: rectovaginaal. Vul bij bijzonderheden in dat het 
een zwangere betreft. Voeg de aanvraagformulieren bij in de RLM- 
envelop.  



 

 
 

 

 

 

 

durante partu 

36 wk GBS- consult 2e lijn 

AB voorschrijven voor durante partu 

Partus plaatsindicatie o.I.v. 1e lijn 

 

Antibiotica oraal toedienen tijdens zwangerschap indien: 
- 10^4 bacterien/ ml in urine 

- cystitisklachten 

Bijlage 2 Obstetrisch beleid rondom preventie van early onset neonatale GBS- infectie 

 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Negatief 

Wel 
 

 
35 wk IPA kweek    

 
 
 

 
Negatief 

Geen

 

kweek 

Risicofactoren tijdens de zwagerschap voor een early- onset GBS infectie 

 

Kind met 

GBS ziekte ia 

 

'verdenking op’ cystitis in huidige zwangerschap 

- GBS dragerschap i.a. 

(rectovaginaal of in urine) 

- Eerder kind met early-onset sepsis/ 
meningitis met onbekende verwekker waarbij 

sprake is van noodzaak tot kunstmatige 
beademing en/of circulatoire ondersteuning 



 

 
 

 

2e 

lijn 

IPA-kweek 

Pos  

 

 

Koorts durante partu (>38,0 °C) 

Zie IPROVA protocol koorts 
durante partu 

 

Dreigende vroeggeboorte (<37wk) 
PROM >24u a terme 

 

durante 
partu 

 

partu 

Consult kinderarts post partu 

Observatie min. 12u op Rhena (registratie zieke 
zuigeling op naam van KA) 
Ongeacht (in-) / adequate AB- profylaxe 

 

Ontstaan van 

 

koorts >38,0 °C 
foetale tachycardie 

zonder ww-activiteit 

Symptomen allergische reactie? 

 

1e lijn vraagt 2e lijn voor start AB 
Ab- iv min. start 4u voor geboorte 
iedere 3u controle temp. 
direct p.p consult KA aanvragen 

Bijlage 3 Nataal beleid rondom preventie van early- onset neonatale GBS- infectie 

 

 

 

 

 

         Ja 

                 Ja 

  

 

 

  

 

 

 

 

Risicofactoren voor een early- onset infectie durante partu 

 

Partus op plaatsindicatie o.I.v. 1e lijn: 

- GBS-ziek kind ia 
- pos. urinekweek tijdens zwangerschap 
- pos. IPA-kweek zonder risicofactoren 



 

 
 

 

DRAAGSTER VAN DE GBS-BACTERIE EN GEEN RISICOFACTOREN: 
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 Consultkaart kan u en uw zorgverlener helpen de keuze te bespreken om geen antibiotica of wel antibiotica (via een infuus) te gebruiken tijdens 

de bevalling. 

 
 

BEHANDEL- 
MOGELIJKHEDEN 

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. 

 
 
 
 
 
 

 
De Consultkaart Draagster van de GBS-bacterie en geen risicofactoren is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut van de 

Federatie Medisch Specialisten. 

Voor meer informatie zie www.consultkaart.nl. 
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