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Verdenking cholestase 
tijdens zwangerschap

<37 weken en goede 
kindsbewegingen

verwijs binnen 24-48 uur 
voor bepaling galzure 

zouten + leverwaarden en 
consult tweede lijn

≥ 37 weken en goede 
kindsbewegingen

verwijs binnen 24 uur voor 
bepaling galzure zouten + 
leverwaarden en consult 

tweede lijn

Ongeacht 
amennorroeduur met 

verminderde 
kindsbwegingen

verwijs direct voor 
bepaling galzure zouten + 
leverwaarden en consult 

tweede lijn 

Consult tweede lijn: 

- Bepaling serumgalzure zouten

- Lab op leverwaarden

- CTG

-Echo

Serum galzouten <10 umol/l 

Terugverwijzing, indien 
jeukklachten voorbijgaan geen 

actie

Bij persisteren jeukklachten: met 
interval van 1-2 weken lab 

herhalen tot 36 weken, vanaf 36 
weken à 1 week 

Serum galzure zouten > 10 
umol/l 

- Overname tweede lijn

- Eventueel behandeling met 
medicatie

- Inleiding afhankelijk van  
behandeling en conditie 

zwangere



Zwangerschap 
1. Indien een zwangere zich op enig moment in de zwangerschap presenteert met jeukklachten, 

neem dan anamnese af (zie Anamnese in dit protocol)  
2. Patiënte krijgt meestal een belafspraak mee voor uitslag 

3. Voor de jeuk kan mentholzalf, koelgel of antihistaminicum voorgeschreven worden 
 
Partus 

1. Niet voorbij de 40 weken amenorroeduur bij serumgalzuren > 10 umol/l  

2. Indien serumgalzuren >40umol/L op enig moment in de zwangerschap of bij systemische 

behandeling (ongeacht de hoogte van de galzure zouten) wordt beschouwd als hoog risico op 

obstetrische complicaties (spontane vroeggeboorte 32-36 weken, foetale asfyxie, 

meconiumhoudend vruchtwater 25-45%)  primen /inleiden vanaf 37 weken. 

3. Continue bewaking durante partu  gezien het verhoogde risico op intra-partum asfyxie. 

Postpartum 

1. Na de partus verdwijnt de jeuk binnen een paar dagen. Bij persisteren van de jeuk moet de 
diagnose worden heroverwogen. 

2. Eventuele medicatie kan direct gestaakt worden 
3. Zwangerschapscholestase is geen contra-indicatie voor borstvoeding.  
4. Vrouwen met een zwangerschapscholestase in de voorgeschiedenis hebben een hoger risico 

op het krijgen van galstenen/cholecystitis. 
5. Zwangerschapscholestase kan recidiveren in een volgende zwangerschap (45-70%) en treedt 

dan ook vaak eerder op. 
6. Na doorgemaakte zwangerschapscholestase is de kans op cholestase tijdens gebruik van 

combinatiepil verhoogd. Combinatiepreparaten kunnen worden voorgeschreven en worden 
gestopt bij het optreden van klachten passend bij cholestase.  

7. Lab afwijkingen normaliseren zich binnen 4-6 weken post partum.  
 
Omschrijving ziektebeeld 

Zwangerschapscholestase is een aandoening gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder zichtbare 

huidafwijkingen (behalve krabeffecten) in combinatie met een verhoogde concentratie van de galzure 

zouten ( > 10 umol/l). 

Er bestaat een relatie tussen zwangerschapscholestase en het optreden van foetale complicaties. 

Voorbeelden hiervan zijn een toename van (spontane en iatrogene) vroeggeboorte, 

meconiumhoudend vruchtwater en intra-uteriene vruchtdood, waarbij de kans op complicaties met 

name optreedt vanaf een concentratie galzure zouten >40umol/l. Foetale sterfte bij eenling 

zwangerschappen treedt voornamelijk op in de laatste maand van de zwangerschap 

Maternale morbiditeit wordt gekenmerkt door intense jeuk en slaap klachten.  

De prevalentie van zwangerschapscholestase varieert binnen Europa van 0,1-2,0%  (3/1000) en wordt 

beïnvloedt door de genetische, hormonale en omgevingsfactoren. Bij vrouwen van Afrikaanse afkomst 

is de prevalentie 10%. Het herhalingsrisico in een volgende zwangerschap is 45-70%. Familiair 

gerelateerde kans is 15-30%.  

 



Diagnostiek 

Diagnose zwangerschapscholestase wordt gesteld in geval van jeuk meestal optredend in de tweede 

helft van de zwangerschap, zonder huidafwijkingen en in aanwezigheid van verhoogde serum 

galzuren. 

Anamnese:  

 Gegeneraliseerde jeuk ( voornamelijk aanwezig op de handpalmen en voetzolen waarbij in de 
nacht het hevigst aanwezig). 

 Ontkleurde ontlasting (33%)  

 Donkere urine (70%), dysurie, verhoogde vatbaarheid voor urineweg infecties. 

 Oncomfortabel gevoel in de rechter bovenbuik (24%)  

 Aanwezigheid van jeuk tijdens voorgaande zwangerschappen en/of OAC gebruik. 

 Positieve familie anamnese voor zwangerschapscholestase  

 10-15 % van de vrouwen ontwikkelt binnen 2-4 weken na het begin van de jeuk (milde) 
icterus. 
 

Lichamelijk onderzoek: 

- Onderzoek de huid en differentieer deze van andere huidafwijkingen  
- Beschrijf de huidafwijkingen volgens de PROVOKE procedure.  ( Plaats, rangschikking, omvang 

(aantal grootte), vorm, omtrek (begrenzing), kleur en efflorescentie) 
 

Laboratoriumonderzoek:  

- Altijd 
o Transaminasen ( ASAT en ALAT)  
o Gamma glutamyl transpeptidase ( GGT)  
o Billirubine ( Totaal en direct bilirubine)  
o Galzure zouten 
o Prothrombinetijd (PT) 
o Indien er geen labafwijkingen zichtbaar zijn en de jeuk persisteert wordt aangeraden 

het lab onderzoek met een interval van 1-2 weken te herhalen. De jeuk klachten 
kunnen soms voorafgaand zijn aan afwijkingen die zichtbaar zijn in het laboratorium 
onderzoek.   

o Bij bewezen cholestase lab herhalen 2 week 
 

Tabel 1 laboratorium onderzoek 

ASAT / ALAT Kunnen 2-10 keer verhoogd zijn tot >1000U/L 

GGT Normaal of licht verhoogd in cholestase. Terwijl 
bij andere cholestatische-leverziektes het GTT 
parrallel loopt met andere cholestatische 
markers. 

Billirubine ( Totaal en direct billirubine) Zelden verhoogd; indien verhoogd in combinatie 
met  afwijkingen in ten minste 1 van de overige 
leverfunctie testen. 

PT Meestal normaal. Wanneer er sprake is van een 
verlengde PT is, reflecteert dit meestal een 



vitamine K deficiëntie tgv cholestase of door 
medicatie zoals cholestyramine.  

  

Aanvullende diagnostiek:  

 Bekend is dat er bepaalde medicatie bestaan waardoor een cholestase kan worden 
veroorzaakt. Belangrijk is om dit uit te sluiten in de diagnostiek. 

o Voorbeelden van medicatie die cholestase kunnen induceren: oestrogenen, 
Progestagenen, carbamazepine, amoxiciline-clavulaanzuur, trimethoprim, 
sulfametoxazol, erymetrocine, nitrofuradantine, nifedipine, paracetamol en aldomet.  

 Virusserologie waarbij je een afwijkend lab kan hebben ( Hepatitis A, B, C, Epstein Barr en 
cytomegalovirus)  

 Leverecho: bij een solitaire zwangerschapscholestase geen afwijkingen, Galstenen, lever en 
galweg cirrose dienen te worden uitgesloten.  

 

Differentiaal diagnose: 

 Pruritis gravidarum 

 Hepatitis A, B, C, Epstein Barr en cytomegalovirus 

 Galstenen 

 Medicatie gebruik hierboven genoemd 
 
 


