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Dit proefschrift vergelijkt een ruim vullingsbeleid met een restrictief vullingsbeleid tijdens 

een fluxus postpartum.

Hoofdstuk 1: Algemene inleiding

Wereldwijd is ruim bloedverlies na de bevallen, een fluxus postpartum, een van de 

grootste oorzaken van maternale mortaliteit en morbiditeit. De incidentie stijgt in zowel 

Nederland als daarbuiten. De incidentie in Nederland was 6.2% in 2022. De grootste 

oorzaak is en blijft atonie waarbij de baarmoeder niet goed samentrekt na de bevalling. 
Diverse risicofactoren vergroten de kans op een fluxus postpartum. Ondanks een 

toename van deze risicofactoren, zoals maternale leeftijd, inleiding van de bevalling, 
meerlingzwangerschappen etc., blijft na correctie voor deze risicofactoren de incidentie 

van fluxus postpartum toenemen. Derhalve is het van belang om ook naar andere, 
mogelijk, bijdragende factoren te kijken zoals de behandeling bij een fluxus postpartum. 

De behandeling van een fluxus postpartum bestaat uit een combinatie van medicatie 

(uterotonica), chirurgie, ondersteuning en correctie van de stolling, en volume resuscitatie 

met heldere vloeistoffen en bloedproducten. Volume resuscitatie met kristalloïden, 
colloïden en bloedproducten hebben allemaal eigen voor- en nadelen. De behandeling 

is gericht op het oplossen van de onderliggende oorzaak van het bloedverlies en 

ondertussen de barende hemodynamisch stabiel te houden. Bij de start van deze 

thesis was er weinig tot geen onderzoek binnen de verloskunde beschreven naar 

volume resuscitatie met heldere vloeistoffen, het effect op progressie van de fluxus en 

het effect hiervan op de coagulatie. De toen geldende richtlijnen adviseerde een ruim 

vullingsbeleid met heldere vloeistoffen met het dubbele als het verloren bloed. In andere 

vakgebieden zijn meer onderzoeken te vinden waaruit sommige studies een mogelijk 

voordeel lieten zien voor een meer restrictief vullingsbeleid. Andere studies laten geen 

grote verschillen zien. Deze studies zijn meestal underpowered en uitgevoerd bij een 

niet zwangere patiënt.

De zwangere vrouw ondergaat cardiovasculaire en hemostatische veranderingen door 

waardoor resultaten verkregen bij andere studiegroepen niet een-op-een te extrapoleren 

zijn. 

In hoofdstuk 1 wordt verder het gebruik van de tromboelastometrie middels ROTEM® 

uiteengezet. Het grootste voordeel van deze methode is de snelheid waarmee resultaten 

kunnen worden verkregen. 
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Hoofstuk 1 wordt afgesloten met een uiteenzetting van de thesis doelen met het 

generieke doel om bij te dragen aan 'evidence based care' bij een fluxus postpartum.  

Hoofdstuk 2: Liberale of restrictieve vulling tijdens electieve chirurgie

In hoofdstuk 2 is een systematische review met meta-analyse uitgevoerd van 12 

gerandomiseerde studies die een restrictief vullingsbeleid middels kristalloïden en 

colloïden vergeleek met een ruim vullingsbeleid tijdens electieve chirurgie. De twaalf 

studies bevatte 1397 patiënten (693 in de restrictieve groep, 704 in de liberale groep). 
De liberale groep ontving meer vulling dat de restrictieve groep (mean 4048 mL, range 

2928 - 5775 mL versus mean 2019 mL, range 997.5 - 3517 mL resp.) Meta-analyse liet een 

voordeel zien voor de restrictieve groep in de hoeveelheid patiënten met een complicatie 

in de eerste 30 dagen na chirurgie (RR 0.65, CI 95%: 0.55-0.78). We zagen een lagere 

totale complicatieratio (RR 0.57, CI 95%:0.52-0.64), minder infecties (RR 0.62, CI 95%: 0.48-

0.79) en minder bloedtransfusies (RR 0.81, CI 95% 0.66-0.99) in de restrictieve groep. De 

postoperatieve nabloedingen verschilde niet in de groepen RR 0.76 (CI 95%: 0.28-2.06). 
Derhalve een restrictief vullingsbeleid tijdens electieve chirurgie zorgt voor een 35% 

reductie in complicaties en een verminderde noodzaak in bloedtransfusies. 

Hoofdstuk 3: Restrictief versus ruime vulling en de invloed op bloedverlies en hemostase 

bij een fluxus postpartum: een open-label randomised controlled trial (studieprotocol)

Hoofdstuk 3 beschrijft het studieprotocol dat gebruikt is voor de opzet van de REFILL 

studie en deze thesis. Het geeft achtergrondinformatie waarom de uitvoer van deze 

studie juist zo belangrijk is voor de dagelijkse praktijk. Fluxus postpartum is een van de 

grootste oorzaak van maternale mortaliteit en morbiditeit en komt steeds vaker voor 

in ontwikkelde landen ondanks het bestaan van richtlijnen en trainingen. Ook bij het 

corrigeren van risicofactoren blijft een stijging in incidentie waarneembaar. De huidige 

richtlijnen geven als advies een ruim vullingsbeleid, tot wel 2x zoveel vocht teruggeven 

als verloren. Dit advies is niet gestoeld op “evidence based medicine” en kan potentieel 

schade berokkenen aan de patiënt. 

Het doel van de REFILL studie is om te bepalen bij vrouwen met een milde fluxus 

postpartum (bloedverlies 500 - 750 mL) of bij een restrictief vullingsbeleid in vergelijking 

met de standaardbehandeling er minder progressie is naar een ernstige fluxus 

postpartum (bloedverlies > 1000 mL). Wij denken dat een restrictief vullingsbeleid leidt 

tot verminderde progressie naar een ernstige fluxus postpartum en daarmee ook een 

vermindering van morbiditeit. 
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Wij hebben een powerberekening verricht waaruit kwam dat 250 vrouwen geïncludeerd 

moeten worden. Hierbij is rekening gehouden met loss to follow-up. De primaire en 

secundaire uitkomstmaten zijn hieronder benoemd. 

Primaire uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat is om te bepalen of vrouwen met een milde fluxus postpartum 

(bloedverlies 500 – 750 mL) of bij een restrictief vullingsbeleid in vergelijking met de 

standaardbehandeling minder progressie is naar een ernstige fluxus postpartum hebben 

(bloedverlies > 1000 mL).

Secundaire uitkomstmaten

Secundaire uitkomstmaten zijn: verschil in Hb (mmol/L) 12-18 uur postpartum, verschil 

in coagulopathie gedefinieerd als afwijkende laboratorium testen (Hb < 5.0 mmol/L, 
trombocyten <  50x10*9, fibrinogeen <  1g/L, en APTT en PT >  1.5x normaalwaarde). 

Ernstige morbiditeit werd gemeld: intensive care opname, > 4 packed cells, embolisatie 

van de uteriene vaten en/of hysterectomie. 

Hoofdstuk 4: Restrictief versus ruime vulling en de invloed op bloedverlies en hemostase 

bij een milde fluxus postpartum: een open-label randomised controlled trial.
Hoofdstuk 4 beschrijft de hoofdresultaten die zijn voortgekomen uit de in hoofdstuk 3 

beschreven studie. Van augustus 2014 tot september 2019 zijn 5190 patiënten beoordeeld 

voor geschiktheid van de studie waarvan 1622 gevraagd zijn voor deelname indien er meer 

dan 500 mL bloedverlies zou optreden postpartum. Totaal zijn er 252 patiënten daadwerkelijk 

gerandomiseerd. 130 in de restrictieve groep en 122 in de liberale groep. 3 patiënten zijn 

voortijdig gestopt met de studie in verband met pre-eclampsie ontwikkeling en zijn niet 

meegenomen in de analyse. Uiteindelijk is data van 130 patiënten in de restrictieve groep 

en 119 patiënten in de liberale groep geanalyseerd. Er kwamen geen significante verschillen 

tussen de groepen naar voren in de primaire en de secundaire uitkomstmaten. Voor de 

primaire uitkomstmaat, progressie naar meer dan 1000 mL bloedverlies postpartum, waren 

er in de restrictieve groep 51/130 (39,2%) patiënten versus 61/119 (51,3%) patiënten in de 

liberale groep, p = 0.057, verschil -12.0% [95%-CI -24.3% to 0.3%].

Een meer restrictief vullingsbeleid is niet bewezen superieur aan een liberaal 

vullingsbeleid maar gaf niet meer behoefte aan bloedtransfusie, veranderde niet evident 

de hematologische uitkomsten, of veroorzaakte niet meer ernstige uitkomsten. Daarom 

kan een meer restrictief vullingsbeleid als alternatieve behandeling ingezet worden bij 

een milde fluxus postpartum. 
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Hoofdstuk 5: Thromboelastometrie in de dagelijkse praktijk: wanneer is een afwijkend 

resultaat te verwachten? Een retrospectief klinische observationele studie.
Hoofdstuk 5 onderzoekt de thromboelastometry in de dagelijkse obstetrische praktijk. 
Wij hebben een retrospectief klinisch observationele studie verricht waarin alle ROTEM® 

waarden zijn verzameld van vrouwen met een fluxus postpartum in Maastricht Universitair 

Medisch Centrum tussen 2014 en 2016. Data van 139 vrouwen zijn verzameld uit hun klinisch 

status. Patiënten werden verdeeld in drie groepen: minder dan 1000 mL bloedverlies, 
tussen 1000 en 1999 mL bloedverlies en 2000 mL of meer bloedverlies. De kansen op 

een afwijkend resultaat in de stollingstijd (CT) van de INTEM en EXTEM en de FIBTEM A10 

waardes zijn vergeleken tussen de drie groepen. De resultaten laten zien dat de kans op 

een afwijkende waarde toeneemt met het hoeveelheid bloedverlies. Dit is in lijn met eerder 

gepubliceerde data, echter onze resultaten waren niet alleen afwijkend in de FIBTEM arm 

en meer dan 80% van de vrouwen in deze studie hadden normale waarden.

Hoofdstuk 6: Restrictieve versus ruime vullingsstrategie bij milde fluxus postpartum 

en de invloed op thromboelastometrie (ROTEM®) en hemostatische parameters.
Hoofdstuk 6 beschrijft een subgroep analyse vanuit hoofdstuk 4.Bij vrouwen die 

bevielen in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en het Zuyderland 

Medisch Centrum werd ook een thromboelastometrie (ROTEM®) meting verricht naast 

de reguliere bloedafnames met betrekking tot de REFILL studie zoals beschreven in 

hoofdstuk 3 en 4. Er zijn thromboelastometrie (ROTEM®) analyses verricht in totaal 

72 vrouwen, 36 in de restrictieve vullingsgroep en 36 in de ruime vullingsgroep 

direct na randomisatie en 45-60minuten na randomisatie. Er kon geen invloed van 

vullingsstrategie op thromboelastometrie (ROTEM®) waarden worden aangetoond. 
Daarna is de gehele studiepopulatie (n = 252) geanalyseerd. Er kon geen invloed van 

gerandomiseerde vullingsstrategie worden aangetoond op fibrinogeen waarden, 
Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) en Partial Thromboplastin Time (PT). 
Derhalve in vrouwen met een postpartum bloeding van 1500 mL of minder is er geen 

invloed van vullingsstrategie op hemostatische parameters aangetoond. 

Hoofdstuk 7: Engelse samenvatting en algemene discussie

Hoofdstuk 7 geeft de samenvatting en tevens discussie van dit proefschrift weer. Focus 

van dit proefschrift was om de bestaande behandelingen te evalueren met betrekking 

tot resuscitatie met heldere vloeistoffen tijdens een bloeding postpartum. Binnen het 

obstetrie deelgebied waren de adviezen vooral gebaseerd op data buiten het obstetrie 

gebied. Data derhalve niet specifiek gebaseerd op de zwangere en barende vrouw. In 

hoofdstuk 7 wordt een samenvatting van alle hoofdstukken beschreven zoals hierboven 

in het Nederlands weergegeven.



De resultaten van ons gerandomiseerd onderzoek tonen geen significant verschil tussen 

een restrictief vullingsbeleid met heldere vloeistoffen versus een ruim vullingsbeleid 

in milde fluxus postpartum of een effect hiervan op klassieke en visco-elastische 

hemostatische parameters. Er is geen nadeel van een restrictievere benadering. 
Additioneel onderzoek gepubliceerd door Gillisen et al. en Henriquez et al. in 2018 

en 2018 laat retrospectief een nadeel zien van een ruim vullingsbeleid bij ernstige 

fluxus postpartum en op hemostatische parameters. Samengenomen dat in andere 

deelgebieden er een voordeel lijkt te zijn van een restrictievere methode in combinatie 

met onze resultaten uit het gerandomiseerde onderzoek en rekening houdend met 

de resultaten van het retrospectieve onderzoek van Gillisen et al. en Henriquez et al. 
concluderen we dat resuscitatie met heldere vloeistoffen in een milde fluxus postpartum 

restrictief dient te gebeuren. Dat wil zeggen: vervangen van het verloren bloedvolume 

met gelijke hoeveelheid volume in kristalloïden. 

In hoofdstuk 7 worden verder de moeilijkheden besproken die samenhangen met 

gerandomiseerd onderzoek in deze acute setting. Daarbij worden de implicaties voor 

de dagelijkse praktijk en toekomstig onderzoek besproken.


