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Tijdens de zwangerschap zullen er bij
de aanstaande moeder vele verande-

ringen optreden. De baarmoeder
groeit fors, het hartminuutvolume (de
hoeveelheid bloed die het hart per
minuut rond pompt), bloedvolume en
samenstelling veranderen.
Houdingsveranderingen kunnen de
bloedsomloop beïnvloeden. De totale
longcapaciteit vermindert iets. Het
lichaamszwaartepunt komt meer naar
voren te liggen; houding en beweging
veranderen. Aan het eind van de

zwangerschap worden de banden in
het bekkengebied wat beweeglijker,
de buikspieren minder functioneel, en
dus de stabiliteit bij staan en lopen
wat minder. Bij schieten zal de groei-
ende buik op den duur de beperkende
factor worden bij liggend en knielend
schieten. Staand schieten zal makkelij-
ker uitvoerbaar blijven, hoewel lang
staan afgeraden wordt na de 24e
week. Wat echter 'lang staan' is zal
voor iedere zwangere verschillend
zijn. De voor trap en skeet benodigde
draaibewegingen zullen op zich niet
schadelijk zijn. Wel kan door het toe-
genomen gewicht, en de verminderde
stabiliteit rond het bekken, er toch
zodanig wat veranderen in de auto-
matiek van de beweging dat het schie-
ten minder prettig wordt. Ook dit zal

voor i~dere zwangere verschillend
zijn.
Voor wat betreft het zich ontwikke-

lende kind: in de embryonale fase
worden de organen gevormd. Daarna
(vanaf de negende week) vindt er een
snelle groei en verdere rijping plaats.
Het gehoor is vanaf ongeveer de 24e
week uitgerijpt. Na 26 tot 28 weken
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Zwangerenenschieten1
Om te kunnen beoordelen of schieten nadelige gevolgen kan hebben voor de

zwangere vrouwen haar toekomstig kind, zal ik allereerst een kort overzicht

geven van de groei en ontwikkeling die bij beide plaatsvinden

reageert de foetus op geluid. Voor
een normale groei en ontwikkeling
dienen schadelijke invloeden zoveel
mogelijk te worden vermeden.
Risicofactoren die een ongestoorde
ontwikkeling van het toekomstig
kind kunnen bedreigen zijn onder te
verdelen in chemische, fysische en
biologische factoren.

Elke periode van blootstelling aan
lawaai (een fysische factor) ongeacht
in welke leeftijdsfase, kan slechtho-
rendheid tot gevolg hebben. De luid-
heid van geluid wordt gemeten in
decibel (dB),de toonhoogte is afhan-
kelijk van de frequentie van geluid;
lage tonen bestaan uit lage frequen-
ties, hoge tonen uit hoge frequenties.
In de baarmoeder is de foetus bloot-

gesteld aan achtergrondgeluid met
een intensiteit van 72 tot 95 dB. Lage
frequenties, onder de 500 Hz over-
heersen. Geluid van buiten de baar-

moeder wordt bij toenemende fre-
quenties gereduceerd gemeten in de
baarmoeder, en komt dus enigszins
gedempt over. De hoge tonen
worden dus meer gedempt dan de
lage tonen. Het karakter van b.v.'
muziek verandert echter niet. Maar

bij welke luidheid van geluiden er
sprake is van lawaai is niet goed
bekend. Lawaai kan behalve als ver-
oorzaker van slechthorendheid ook

'als stressfactor worden gezien en de
ontwikkeling van de foetus beïnvloe-
den. Bij schieten worden knallen
geproduceerd tot zeker 180 dB bij
groot kaliber wapens. Aangezien het
oor voor verschillende frequenties
wisselend gevoelig is, en er geen dui-

delijke grens te trekken is waarboven
schade zal ontstaan, zal het advies

zijn lawaai te vermijden.

Chemische factoren: de op de schiet-
bànen gemeten concentraties van
lood, kruit en zware metalen in de

lucht leveren geen gevaar op voor de
gezondheid, mits de ventilatie van de
banen goed is, en de handen na het
schieten worden gewassen.

Biologische factoren: lang staan,
extreme inspanning en hitte kunnen
risicoopleveren voor moeder en kind.
Lang staan heeft effect op de door-
bloeding ( m.n. de aanvoer naar het
hart toe is wat verminderd) en het

houdings- en bewegingsapparaat.
Rug- en bekkenpijn zijn bekende
voorbeelden. Door extreme inspan-
ning kan er op den duur een vermin-
derde doorbloeding van de baarmoe-
der en moederkoek plaatsvinden.
Hittetolerantie is verminderd tijdens
de zwangerschap. Dat sporten op
zich, ook de zwaardere (tot maxi-

maal) kortdurende inspanning, geen
extra risico oplevert is voldoende
onderzocht bij gezonde zwangeren.
Geconcludeerd kan worden dat

zwangeren kunnen blijven schieten.
Later in de zwangerschap, na 22
weken, bij voorkeur met klein kaliber
wapens, liefst alleen met luchtdruk-
wapens. Het zal voornamelijk van de
schutster zelf, en haar gezond-
heidstoestand afhangen hoe lang en
in welke disciplines zij zal kunnen blij-
ven schieten. Meer concrete aanbeve-

lingen volgen in het tweede deel van
dit artikel.
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Aanbevelingen

In het eerste deel van dit artikel (in

"Schietsport" april) werd een over-

zicht gegeven van allerlei factoren die

~n rol kunnen spelen bij het beoor-, ûelen van de veiligheid van de schiet-

sport voor de zwangere en haar onge-

boren kind. Daarbij werd al

aangegeven dat er sprake is van indi-

viduele verschillen. Uitgegaan wordt

van een normaal verlopende zwan-

gerschap. En dan zijn een er aantal

wat meer algemenE'! aanbevelingen te

geven. Afhankelijk van de gezondheid

van de zwangere en het verloop van

de zwangerschap kunnen m.n. hitte,

niet meer passeqdeschietkleding, het

lange staanen.tillen van de uitrusting

voor problemen bij de zwangeren

zorgen. Meer pauzes tussen het schie-
ten door, het tillen aan anderen overe

laten, eventueel gebruik van een

geweersteun zijn voorbeelden van

~loSSingen voor deze beperkingen."ij de onderdelen skeet en trap zou

een stoeltje, om tussendoor te kunnen

gaan zitten een hulpmiddel kunnen

zijn.
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In het eerste deel van dit artikel werd

besproken dat elke periode van bloot-

stelling aan lawaai een risico op

lawaaislechthorendheid oplevert. Het

gehoor is vanaf ongeveer de 24e

zwangerschapsweek uitgerijpt.

Gezien de consequenties van gehoor-

schade (gestoorde spraak- en taalont-

wikkeling, sociale handicap) voor het

kind lijkt het verstandig de zwaardere
kalibers vanaf de 22e week tot na de

bevalling te laten rusten. Tegen het

schieten met luchtdrukwapens bestaat

geen bezwaar. Klein kaliber wapens
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produceren geluiden met een inten-
siteit tot 140 dB en zouden daarmee

net binnen de veilige marge vallen.

Toch lijkt het verstandig ook deze

wapens tijdelijk in de kast te houden.
Mede omdat het oor voor verschil-

lende frequenties wisselend gevoelig

is en een duidelijke grens waarboven

schade optreedt niet goed vast te stel-
len is.

Wat betreft de blootstelling aan lood,
kruit en zware metalen (chemische

factoren die schade zouden kunnen

verooriakenbij de foetus) is er geen

bezwaar om te blijveIl schieten, mits
echter de ventilatie varide banen

goed is. Enrn.et inachtneming van dE'!

volgende hygiënische maatregelen.
DebaneO dienen nietgevE'!egd te

worden, hulzen rapen is geen pro-
bleem, Nahet.schieten. moeten de

handen goed worden gewassen, en

tussendoor wordt vanzelfsprekend

niet gegeten of gedronken zonder

eerst goed de handen te wassen.

Roken is iets wat natuurlijk al ruim

voor de zwangerschap gestopt dient

te zijn (90% van de zwangerschappen

in Nederland is gepland I). In plaats

van vegen van de schietbanen wordt

wel aangeraden bij voorkeur verharde
vloeren van schietbanen schoon te

maken m.b.v. speciale explosievrije

stofzuigers.

Uit deel 1 en 2 van dit artikel kan

worden geconcludeerd dat zwange-

ren, zij het met enige beperkingen,

hun schietsportdiscipline kunnen blij-

ven beoefenen. Bij vragen of proble-

men op dit gebied is individuele bege-

leiding, gezien de grote individuele

verschillen tussen zwangeren het

meest zinvol. Belangrijk is daarbij dat
niet direct het schieten wordt verbo-

den, maar dat bekeken wordt hoe

lang de zwangere sportschutster met

plezier haar sport kan blijven beoefe-
nen.


