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ONDERZOEK

Bloedverlies na de bevalling is wereldwijd nog altijd een van de grootste oorzaken 

van maternale morbiditeit en mortaliteit. In Nederland is de incidentie gestegen van 

4.1% in 2000 naar 6.4% in 2013.1 De laatste jaren is deze stijgende trend gestabiliseerd 

naar een incidentie tussen de 6.1 – 6.4%.2 In Nederland wordt ruim bloedverlies na de 

bevalling, een fluxus postpartum, gedefinieerd als bloedverlies van 1000 mL of meer. 
De World Health Organization (WHO) definieert een fluxus postpartum als bloedverlies 

in de eerste 24 uur na de bevalling van 500 mL of meer.3 Er is geen eenduidig beleid 

omtrent de vullingsstrategie bij vrouwen die ruim bloedverlies hebben na hun bevalling. 
Er zijn verschillende richtlijnen en adviezen met betrekking tot vullingsstrategie na ernstig 

bloedverlies in omloop, helaas zijn deze adviezen niet specifiek gericht op en getoetst 

bij de zwangere en bevallende vrouw (zie hoofdstukken 2 en 3). 

Uit dierstudies, militaire onderzoeken en trauma onderzoeken lijkt er mogelijk een 

voordeel te bestaan met betrekking tot overleving en andere complicaties bij een 

restrictief vullingsbeleid, waarbij (ongeveer) het verloren bloedvolume gesuppleerd 

wordt maar niet meer (zie hoofdstuk 3). Er zijn ook methodes die zich richten op een 

gemiddelde arteriële druk (de zgn. mean arterial pressure, MAP). Bij aanvang van het 

onderzoek in dit proefschrift was er geen onderzoek beschikbaar over een vullingsbeleid 

met heldere vloeistoffen bij ruim bloedverlies na de bevalling. De zwangere vrouw heeft 

een uniek adaptatie systeem (zie hoofdstuk 1) wat maakt dat onderzoek op andere 

populaties niet direct op haar toepasbaar is. 

Het algemene doel van dit proefschrift was om de wetenschappelijke basis voor 

behandeling bij bloedverlies postpartum te versterken. Hiervoor hebben wij gekeken 

naar het effect van ruime versus restrictieve vulling met heldere vloeistoffen bij ruim 

bloedverlies postpartum met betrekking tot de progressie naar een ernstige bloeding 

postpartum. Daarnaast evalueerden we het effect van deze vullingsstrategieën op 

klassieke en visco-elastische stollingsparameters 

RELEVANTIE

Om voor de barende vrouw een vullingsstrategie te kunnen adviseren was 

gerandomiseerd onderzoek nodig. In onze gerandomiseerde studie is onderzocht of 

een restrictief vullingsbeleid met heldere vloeistoffen minder progressie gaf naar een 

ernstigere bloeding na de bevalling in vergelijking met een ruim vullingsbeleid (zie 

hoofdstuk 4). De veranderde hemostatische parameters in de zwangerschap zijn erop 
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gericht om ruim bloedverlies te voorkomen, hierdoor is het mogelijk dat vulling, door 

verdunning, een negatief effect zou kunnen hebben op de stollingspotentie. Vandaar 

dat we het effect van deze vullingsstrategieën op de hemostase hebben bekeken. Ons 

onderzoek laat geen verschil zien in progressie naar ernstig bloedverlies (meer dan 

1000 mL), de hoeveelheid bloedtransfusies of in de hemostatische parameters tussen 

beide onderzoeksgroepen (zie hoofdstukken 4 en 6). 

Uit ons onderzoek blijkt dat beide vullingsstrategieën gelijkwaardig zijn indien het 

bloedverlies minder dan 1500  mL betreft. In de restrictieve arm zijn 51 van de 130 

(39.2%) vrouwen gecontinueerd naar meer dan 1000  mL bloedverlies tegenover 61 

van de 119 (51.3%) van de vrouwen in de ruime vullingsgroep. Het gemiddelde verschil 

in risico is hierbij -12.0% in het voordeel van het restrictieve vullingsbeleid met een 

95%-betrouwbaarheidsinterval van -24.3% tot 0.3%. Een restrictiever beleid is dus niet 

slechter dan een ruime vullingsstrategie. Ondanks het statistisch niet-significante verschil, 
kan beargumenteerd worden dat een restrictief beleid mogelijk beter is dan een ruimer 

vullingsbeleid gezien de reikwijdte van dit interval van -24.3% tot 0.3% 4.

Er zijn aanwijzingen dat in een later stadium, bij ruimer bloedverlies, een ruime vulling 

tot slechtere uitkomsten leidt. In retrospectief onderzoek werd toediening van grotere 

volumes heldere vloeistof geassocieerd met verslechtering van stollingswaarden. 
Bij toediening van meer dan 4 L heldere vloeistof werd een grotere kans op ernstige 

uitkomsten voor de moeder gevonden zoals overlijden, embolisatie behandeling of 

baarmoederverwijdering.5, 6 

Dat een restrictiever vullingsbeleid met heldere vloeistoffen geen bewezen nadelen 

heeft in een vroeg stadium kan voordelig zijn in een later stadium. Er is nog geen 

prospectief onderzoek verricht naar het effect van vullingsbeleid met heldere 

vloeistoffen bij een ernstige bloeding postpartum (>  1500  mL). Idealiter zou een 

gerandomiseerde studie wenselijk zijn bij de groep vrouwen met meer dan 1500 mL 

bloedverlies om deze retrospectieve bevindingen te bevestigen. Echter is dit 

onderzoek lastig haalbaar in verband met het weinig voorkomen van deze ruime 

bloedingen. Postpartum bloedingen van meer dan 1500 mL hebben een incidentie 

tussen de 1.4% en 3.9%.7, 8 Hiermee is de hoeveelheid potentiële proefpersonen te 

informeren versus de hoeveelheid daadwerkelijke inclusies in deze studie sterk uit 

balans. Er zullen veel meer vrouwen om toestemming gevraagd moeten worden 

dan er daadwerkelijk kunnen deelnemen vanwege de onvoorspelbaarheid van het 

optreden van een bloeding. Dit resulteerde bij ons onderzoek in vele malen meer 

“informed consent” formulieren dan daadwerkelijke inclusies. Pas op het moment 

van de daadwerkelijke bloeding “informed consent” vragen zou in strijd zijn met het 
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verdrag van Helsinki omdat patiënte geen redelijke bedenktijd krijgt. Gezien een 

bloeding van meer dan 1500 mL veel minder vaak voorkomt dan een bloeding van 

500 mL lijkt dit een onhaalbaar onderzoek te zijn. Naast deze praktische bezwaren 

komt eveneens de vraag naar voren wanneer het juiste moment van randomisatie is, 
en hoe men rekening houdt met het vullingsbeleid dat werd gehanteerd voordat het 

bloedverlies 1500 mL overschreed. Deze vraagstukken zullen een nieuw onderzoek 

bemoeilijken. 

Buiten de logistieke uitdagingen kan men zich afvragen of het ethisch verantwoord 

is om de groep vrouwen met een bloeding postpartum te behandelen met een ruim 

vullingsbeleid na de resultaten van ons onderzoek in combinatie met de retrospectieve 

onderzoeken van Gillissen en Henriquez.5, 6 Er kan overwogen worden om een 

prospectief cohort onderzoek op te zetten, maar een gerandomiseerd onderzoek 

naar het vullingsbeleid met heldere vloeistoffen bij vrouwen met meer dan 1500 mL 

bloedverlies postpartum lijkt vooralsnog niet bij te dragen aan bestaande bevindingen. 

DOELGROEP

De doelgroep van dit proefschrift is breed: de nationale beroepsvereniging Nederlandse 

Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de internationale verenigingen 

die richtlijnen ontwikkelen waarin de behandeling van ruim bloedverlies na de bevalling 

wordt omschreven als zowel als de specialisten die zorg leveren rondom de bevalling 

zoals gynaecologen, verloskundigen en anesthesisten. De uiteindelijke doelgroep betreft 

nog altijd de barende vrouw zelf. Immers voor de barende vrouw is het van belang dat 

er evidence-based protocollen bestaan die haar behandeling ten goede komen. De 

(inter)nationale richtlijn kan nu met gerandomiseerd onderzoek gespecificeerd op de 

zwangere vrouw worden ondersteund.

ACTIVITEIT

De richtlijn van de NVOG was reeds aangepast naar aanleiding van literatuuronderzoek 

verricht in het kader van onze onderzoeksvragen. Deze richtlijn kan nu duidelijker 

onderbouwd worden voor vrouwen met bloedverlies tot 1500  mL, waarbij het 

onwaarschijnlijk is dat bij ruimer bloedverlies ruim vullen wel zinnig is. Het nationale 

protocol vormt de basis voor meerdere lokale protocollen. Daarbuiten zijn de resultaten 

van ons gerandomiseerd onderzoek ook in het vakblad Nederlands Tijdschrift van 

Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) gepubliceerd.9 
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Ons onderzoek is internationaal gepubliceerd in diverse internationale journals die 

o.a. bereikbaar zijn via PubMed, Web of Science en EMBASE. De hoofdresultaten zijn 

gepubliceerd als “open access” artikelen waardoor iedereen de resultaten kan inzien 

zonder betaling. Richtlijnontwikkelaars kunnen onze data bereiken via deze bekende 

zoekkanalen en meenemen in de onderbouwing van de richtlijnen. 

De echte uitdaging zal zitten in de daadwerkelijke implementatie van deze resultaten op de 

dagelijkse werkvloer zowel binnen als buiten Nederland. Het model van Wensing en Grol 

beschrijft 5 fasen die een individu, groep of organisatie ondergaan om tot implementatie 

en integratie van een nieuwe werkwijze te komen: oriëntatie, inzicht, acceptatie, 
verandering en behoud.10 Voor diverse lagen zijn verschillende fases al doorlopen. 
Binnen de gynaecologie is de oriëntatie en een deel van de inzichtfase bewerkstelligd 

middels dit proefschrift, de publicaties die vrij beschikbaar zijn en het aanpassen van de 

nationale richtlijn. De acceptatiefase, waarin de doelgroep gemotiveerd wordt om tot 

verandering over te gaan, is nog incompleet. Doordat het advies is opgenomen in de 

nationale richtlijn van de NVOG zal binnen de vakgroepen gynaecologie in Nederland 

de urgentie moeten ontstaan om lokale protocollen aan te passen naar deze adviezen. 
Binnen het MUMC+, vakgroep obstetrie, zitten we in de veranderfase waarbij een start is 

gemaakt met het uitvoeren van deze adviezen. 

Naast implementatie binnen onze eigen vakgroep zal de implementatie buiten de 

eigen, maar nauw aanpalende vakgroepen, moeten geschieden. Specifiek voor de 

Gynaecologie en Obstetrie is dit de vakgroep Anesthesie en de ambulancedienst. Om 

de oriëntatiefase op te starten binnen deze vakgroepen zou gebruik gemaakt kunnen 

worden van refereeravonden waarbij de onderzoeken van dit proefschrift worden 

gepresenteerd. Gezien de strekking van onze resultaten in lijn ligt met de huidige 

adviezen vanuit de Europese richtlijn voor massale bloedingen gedateerd uit 2019 en die 

uit 2016, kan verwacht worden dat de oriëntatiefase en inzichtfase vlot kunnen verlopen.11, 

12 In deze richtlijn wordt geadviseerd een restrictief vullingsbeleid te handhaven om de 

streefbloeddruk te bereiken, zo nodig in combinatie met vasopressor medicatie. Deze 

streefbloeddrukken zijn 80-90  mmHg systolisch streefbloeddruk te halen. In deze 

oriëntatiefase kunnen de beginselen van een discipline overstijgend protocol ontstaan 

met betrekking tot de bloeding postpartum.

Concluderend was er aan de start van dit proefschrift weinig tot geen onderzoek naar 

vullingsstrategie met heldere vloeistoffen bij de barende met ruim bloedverlies na 

de bevalling. Uit onderzoek bij andere doelgroepen leek er een voordeel te zijn met 

betrekking tot een restrictiever vullingsbeleid. Uit ons gerandomiseerde onderzoek blijkt 

dat beide strategieën gelijkwaardig zijn met betrekking tot progressie naar meer dan 
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1000 mL bloedverlies en het effect op klassieke en visco-elastische stollingsparameters 

bij vrouwen met bloedverlies postpartum tot 1500  mL. Gecombineerd met ander 

onderzoek dat in de tussentijd gepubliceerd is er momenteel geen reden om meer bij 

te vullen dan verloren in bloedvolume bij vrouwen met een bloeding postpartum tot 

1500 mL. 
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