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Wat is CMV?
Cytomegalovirus (CMV) is een veel voorkomend 
virus dat mensen van alle leeftijden kan besmetten.

CMV komt voor in lichaamsvochten (bijv. speeksel, 
urine). Besmetting kan gebeuren door contact met 
deze vochten.

CMV blijft na infectie in het lichaam aanwezig 
en kan opnieuw actief worden, zogenaamde  
“CMV-reactivatie”.

Wat is een congenitale CMV-infectie?
1 tot 4% van de zwangere vrouwen kan tijdens 
de zwangerschap voor het eerst met CMV besmet 
worden of een reactivatie ondergaan. Indien de 
infectie tijdens de zwangerschap wordt doorgegeven 
aan de foetus spreken we van een congenitale of 
aangeboren infectie. Minder dan 5% van de kinderen 
met een congenitale CMV-infectie heeft symptomen 
bij de geboorte. De meerderheid wordt dus geboren 
zonder symptomen (asymptomatisch). Maar ook deze 
asymptomatische kinderen kunnen tijdens de eerste 
levensmaanden en -jaren problemen krijgen met het 
gehoor, het zicht of de neurologische ontwikkeling.

Hoe wordt een zwangere vrouw 
besmet met CMV?
Besmetting gebeurt meestal door contact met een 
besmet kind.

Kan een congenitale CMV-infectie 
vermeden worden?
Dit is niet steeds mogelijk maar zwangere vrouwen én 
hun partner kunnen een aantal voorzorgsmaatregelen 
nemen: 

 ▪ Vermijd contact met speeksel en urine van 
jonge kinderen en was de handen voldoende 
met water en zeep, zeker na luierwisseling.

 ▪ Geef jonge kinderen geen kusjes op de mond of 
op de wang.

 ▪ Deel geen eetgerei, zak- of handdoeken en 
washandjes.

Kan een congenitale CMV-infectie 
behandeld worden?
Er bestaat een medicamenteuze behandeling via 
siroop.

Daarnaast worden deze kinderen nauwkeurig 
opgevolgd op het vlak van gehoor, zicht en 
neurologische ontwikkeling.

Wat is het nut van een  
CMV-screening bij de pasgeborene?
Tijdens de zwangerschap is het zeer moeilijk om 
te weten welke moeder het CMV-virus doorgeeft 
aan haar foetus. Daarenboven worden de meeste 
kinderen met een congenitale CMV-infectie geboren 
zonder symptomen.

In het Sint-Andriesziekenhuis bieden we elke 
pasgeborene een speekseltest aan waarmee een 
CMV-infectie kan opgespoord worden.

Werkwijze:

Kort na de geboorte kan de vroedvrouw een beetje 
speeksel van de pasgeborene afnemen door met 
een borsteltje (wisser) over de binnenkant van de 
wang te wrijven.

Het resultaat van deze wisser is na enkele dagen 
beschikbaar. Indien CMV aanwezig is in het speeksel 
van de pasgeborene, zal ter bevestiging een 
tweede onafhankelijke controle worden uitgevoerd 
op urine. Bij bevestiging in de urine zullen verdere 
onderzoeken gebeuren om te zien of behandeling 
nodig is.

Zijn er risico’s verbonden aan de 
screening?
Er zijn geen risico’s verbonden aan deze test.

De kostprijs is 20 euro (niet terugbetaald). Indien 
de diagnose van een congenitale CMV-infectie 
wordt gesteld, zal de kinderarts voorstellen om een 
aantal bijkomende onderzoeken uit te voeren. Deze 
onderzoeken worden wel grotendeels terugbetaald.

Het Vlaams CMV-register
In 2007 werd in Vlaanderen gestart met het 
verzamelen van gegevens over kinderen met een 
congenitale CMV-infectie om een beter beeld te 
krijgen van de problematiek. Opname van de 
gegevens van een kind in dit register gebeurt 
enkel na mondelinge toelating van de ouders. De 
kinderarts zal dit met u bespreken.


