
Fluxus post partum 

Integraal protocol VSV MiddenIn

Verantwoordelijk specialist: Esther Tink, PA-KV

Omschrijving ziektebeeld
Haemorrhagia postpartum: bloedverlies > 1000 ml/24 uur, incidentie in NL 6%
Retentio placentae: niet geboren worden van de placenta 30 minuten na geboorte, incidentie in NL 3%
Shock: hypoperfusie, waardoor hypoxygenatie en celbeschadiging / -dood

Oorzaken voor het optreden van een fluxus zijn; (NVOG, 2013)
 Uterus atonie (80%)
 Retentio placentae
 Placentarest
 Laceraties: cervix/ vagina/ uterus
 Inversio uterie
 Stollingsstoornissen

Risicofactoren algemene voorgeschiedenis Risicofactoren obstetrische voorgeschiedenis
 BMI >35 kg/m2
 Aziatische etniciteit
 Pre-existente hypertensie
 Trombocytopathie/-penie
 Stollingsstoornis
 Uterus myomatosus

 HPP
 MPV
 Sectio caesarea
 Grande multipara (para >3)

Risicofactoren huidige graviditeit Risicofactoren durante partu / post partum 
 Grote uitzetting (meerling, macrosomie 

>p95, polyhydramnion)
 Bloedverlies 2e/3e trimester
 Antistollinggebruik durante partu
 Zwangerschapshypertensie
 PE of HELLP syndroom
 Hb <6,5 in 3e trimester
 AD <31 weken
 IUVD
 Placenta praevia

 Sectio (electief/spoed)
 Inleiding
 Retentio placentae
 Mediolaterale episiotomie
 Kunstverlossing
 Langdurige baring
 Tocolyse
 Koorts durante partu



Werkwijze
Uit onderzoek is gebleken dat het actief leiden van het nageboortetijdperk middels het toedienen van 5 
IE oxytocine een effectieve manier is om het bloedverlies te beperken. Er wordt geadviseerd dit bij alle 
vrouwen te doen omdat vrouwen zonder risicofactoren ook een HPP kunnen krijgen (WHO , NVOG 
2013).

Bij alle vrouwen wordt het nageboortetijdperk actief geleid met 5 IE oxytocine IM, of langzaam in enkele 
minuten 5 IE oxytocine IV (NVOG, 2013)

Indien er een verhoogd risico op een HPP is: Geef een waakinfuus voor start uitdrijving en neem bloed 
af voor T&S op antistoffen

Overweeg bij vrouwen met een hoog* risico op een atonie na een vaginale baring of sectio caesarea: 5 
IE oxytocine langzaam IV gevolgd door 10 IE oxytocine in 4 uren erna (2.5 IE per uur) 

*factoren die leiden tot een verhoogde kans op atonie; grote uterusuitzetting bij macrosomie , polyhydramnion of 
meerlingzwangerschappen, langdurige baring, kunstverlossing, inleiding, infectie, uterus myomatosus, grande 
multipariteit, MPV.

Bloedverlies > 500 mL 
 Roep Hulp
 Gebruik Flowchart Fluxus post partum (aanwezig op verloskamer) 
 Objectiveer (=wegen) en documenteer bloedverlies
 Uterus massage
 Blaas catheterisatie
 Bewaak vitale parameters (RR, P, saturatie)
 Breng een intraveneuze lijn in, neem bloed af voor bepaling Hb, ht, bloedgroep/rhesus, irr 

antistoffen, kruisbloed. 
 Sluit 500 ML NaCL, 0,9% aan (verwarmd)
 Geef therapeutische gift Oxytocine 10 IE IV. 
 Geef iedere vrouw in de tweede lijn tijdens een vaginale bevalling of sectio caesarea 1gram 

tranexaminezuur (100 mg/ml lV, 1ml per minuut) indien er meer dan 500 ml bloedverlies 
optreedt in de eerste drie uur na de geboorte van het kind en herhaal dit na 30 minuten 
indien het bloeden niet is gesstopt.

Indien placenta ongeboren, probeer placenta bij een gecontraheerde uterus geboren te worden, 
indien niet effectief overleg met gynaecoloog voor eventuele MPV.

Indien placenta geboren:
 Overweeg oxytocine infuus in spuitenpomp 10 IE in 48 NaCL stand12,5 ml/h (2,5 IE/uur) 

Bloedverlies > 1000 mL 
 Handel volgens ABCDE approach
 Vervolg uterus massage en bewaking vitale parameters à 5 minuten
 Geef zuurstof (15 liter non-rebreathing mask, ook bij goede parameters)
 2e intraveneuze lijn, bepaal stollingsfactoren (APTT, PT, trombocyten, fibrinogeen)  



 Vocht suppletie (verwarmd) (1 lijn Nacl 0,9% onder druk, andere lijn Ringerlactaat 6%)
 NB: 2 liter bloedverlies = 2 liter vullen
 Behoud normothermie: warme deken

Verdenking atonie (behandel altijd als een atonie tenzij tegendeel bewezen)  
 Sulproston (nalador®) 500 microgram in 30 minuten, hierna indien nodig 60-120 

microgram per uur 
 of Methylergometrine (methergin®  (0.2 mg iv of im) (contra-indicatie: hypertensie)

Retentio placentae 
 Blaas catheteriseren
 Indien placenta nog vast zit na 30 minuten of bloedverlies >500 stel gynaecoloog op de hoogte. 

En in opdracht van de gynaecoloog aanmelden voor OK. 
 Zorg voor een intraveneuze toegang, neem Hb/ht bloedgroep rhesus irr. Antistoffen en 

kruisbloed af
 Geef postoperatief 1000 IE anti D immunoglobulines indien anti D immunoglobulines postpartum 

geïndiceerd zijn.

Inversio uteri 
 Hulp! Met spoed gynaecoloog en OK team. 
 Gaat vaak gepaard met HPP
 Vaak ernstiger shock verschijnselen dan te verwachten op basis van het bloedverlies
 Probeer direct te reponeren, placenta niet eerst verwijderen. Indien dit niet lukt alle 

bewerkstelligen zo spoedig mogelijk naar OK te gaan.
 Geen uterotonica!
 Eventueel in overleg met gynaecoloog tocolyse toedienen (Tractocile 6,75 mg/ 0.9 ml)
 Vitale parameters
 Zuurstof 15 liter non re-breathing mask
 Zorg voor 2 intraveneuze toegangswegen, vullen onder druk met Nacl 0,9% en Ringerlactaat.
 Bloedafname Hb/ht, bloedgroep rhesus, irr antistoffen en kruisbloed.
 Neurogene shock kan op de voorgrond staan, eventuele bradycardie onder de 50 sl/min 

behandelen met atropine 0,5 mg langzaam IV.

Aanhoudend bloedverlies bij HPP  
 Overige maatregelen te besluiten door gynaecoloog (natasten uterus, bimanuele compressie, 

tamponade in afwachting van chirurgische behandeling, etc.)
 Bloedtransfusie: afhankelijk van klinische toestand en hb; in het Tjongerschans geldt een 

flexinorm van een hb tussen de 4-5-6 mmol/l als transfusiegrens
 Transfusiebeleid bij massale bloeding is aan de dienstdoende gynaecoloog en 

anesthesioloog/intensivist



Denk aan: Hulp Oxygen Tilt & Airway Breathing Circulation (HOT ABC)

Herkenning van hypovolemische shock (ATLS / MOET classificatie): (Hypotensie is een laat 
teken!)

Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV
Bloedverlies (vol %) <15% 15-30% 30-40% >40%
Bloedverlies (ml) <750 >750-1500 1500-2000 >2000
hartfrequentie <100 >100 >120 >140
Bloeddruk systolisch normaal normaal verlaagd verlaagd
Bloeddruk diastolisch normaal verhoogd verlaagd verlaagd
Bewustzijn enige angst angst verwardheid lethargie



Medium Risk Partus bij een HPP (>1000 ML) of MPV ia anamnese

Omdat er een verhoogd risico is op een HPP wanneer er sprake is van een HPP in anamnese, is er een 
plaats indicatie om te bevallen in een obstetrisch centrum, met anesthesie, bloedbank expertise en 
personeel dat getraind is in het snel inspelen op een HPP. Een waakinfuus durante partu en 
bloedafname en kruisbloed bij binnenkomst durante partu zijn geïndiceerd (Ford, 2007; Oberg, 2014; 
NVOG 2013). Over het algemeen wordt het bloedverlies postpartum onderschat, het direct meten van 
al het bloedverlies postpartum bij een HPP/MPV in anamnese en bij ‘ruim bloedverlies’ bij iedere partus  
wordt dan ook geadviseerd: meten=weten (NVOG, 2013). 

Beleid

Laat in de zwangerschap éénmaal bloed bepalen op bloedgroep, rhesusfactor en antistoffen 
zodat dit bekend is in het ziekenhuis

Breng bij aankomst op de verloskamer een groene waaknaald in, neem bloed af en laat dit 
direct bepalen voor T&S

Weeg al het bloedverlies post partum

Vraag bij bloedverlies >500 mL de klinisch verloskundige in consult om zo tijdig te kunnen 
handelen om tijdsdelay te voorkomen. Indien het bloedverlies <1000 mL blijft zonder 
maatregelen waarvoor klinische zorg geïndiceerd is, blijft de zorg onder verantwoordelijkheid 
van de eerste lijn

Draag bij retentio placentae >30 minuten over aan de tweede lijn 

AD:
Een intraveneuze bolus Oxytocine kan leiden tot hypotensie, een intramusculaire of langzame 
toediening is veiliger voor vrouwen met cardiovasculaire afwijkingen (NVOG, 2013)
Geboorte van de placenta vind in 98% plaats binnen 30 minuten na geboorte kind. Na 30 minuten na 
geboorte kind is de kans van spontane geboorte van de placenta klein en neemt de kans op een fluxus 
toe. 






