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Doel
Beschrijven van risicogroepen waarbij profylactisch gebruik van acetylsalicylzuur tijdens de 
zwangerschap de kans op pre-eclampsie en/of intra-uteriene groeirestrictie, vroeggeboorte en 
perinatale sterfte verlaagt en andere omstandigheden waarbij het gebruik wordt geadviseerd.

Algemeen
Inname van 80 - 150 mg acetylsalicylzuur (ASA) per dag door vrouwen die < 160/7 weken zwanger zijn 
en een hoger risico op pre-eclampsie hebben, verlaagt het risico op pre-eclampsie (RR: 0,49, 95%-BI: 
0,36–0,67), intra-uteriene groeirestrictie (RR: 0,56, 95%-BI: 0,44–0,70), vroeggeboorte (1.2 versus 2.9 
percent RR: 0,42, 95%-BI: 0,19–0,93) en mogelijk ook op perinatale sterfte (maar geen significant 
bewijs uit trials). 
Starten met ASA na 160/7 weken zwangerschap of in lagere dosering werkt minder goed.
Bron: gebaseerd op de NICE-guideline ‘Hypertension in pregnancy: diagnosis and management’ (NICE, 2010), de USPSTF 
richtlijn LeFevre, 2014, Bartsch, 2016 en Roberge et al 2017/2018

Werkwijze

Medische anamnese
Zwangeren < 160/7 weken.

Behandeling
Wanneer een zwangere tenminste twee gematigde risicofactoren of één hoge risicofactor voor pre-
eclampsie heeft of er sprake is van een andere omstandigheid, dan wordt bij aanwezige 
embryonale/foetale hartactie vanaf 12 weken tot 160/7 weken ASA-gebruik geadviseerd tot 36 
weken. Een zwangere vrouw die verder onder zorg van de eerste lijn valt kan voor adviesgesprek 
worden gestuurd (voor 15 weken AD). De tablet van 80 mg moet ’s avonds worden ingenomen.
Schrijf daarnaast bij zwangere vrouwen met een hoog risico op hypertensieve aandoeningen (dwz. 
Indicatie voor profylactisch ascal) 1 gram calcium suppletie voor mits de totale dagelijks calcium 
intake van 2,5 gram niet wordt overschreden. Start de calciumsuppletie voor 16 weken 
zwangerschap.

Risicofactoren pre-eclampsie

Gematigde risicofactoren 

 eerste zwangerschap 
 leeftijd ≥ 40 jaar 
 zwangerschapsinterval ≥ 10 jaar
 BMI ≥ 35 kg/m2 
 pre-eclampsie in familie anamnese (1e/2e graad)
 meerlingzwangerschap



Hoge risicofactoren 

 pre-eclampsie in de voorgeschiedenis 
 chronische nierziekte 
 auto-immuunziekte (bv. systemische lupus erythematosus/antifosfolipidensyndroom)
 diabetes mellitus type 1 of type 2 
 chronische hypertensie

Andere omstandigheden waarbij ASA geadviseerd kan worden

 intra-uteriene vruchtdood in anamnese
 laag placentagewicht/-gewichtspercentiel
 zwangerschap na eiceldonatie
 > 10% placenta-infarcten bij pathologisch onderzoek
 trombocytenaantal > 600 per nanoliter
 indicatie voor ASA-gebruik buiten de zwangerschap

(Relatieve) contra-indicaties voor ASA-gebruik

 overgevoeligheid voor salicylzuurverbindingen of prostaglandinesynthetaseremmers (bv. astma-
aanval of collaps na medicijngebruik)

 hemorragisch cerebrovasculaire aandoening in anamnese
 maagklachten bij eerder ASA-gebruik 
 ulcus pepticum
 maag-/darmbloeding

Er lijkt voldoende bewijs dat een lage dosis acetylsalicylzuur (tot 150 mg per dag) als preventieve medicatie voor pre-
eclampsie niet gepaard gaat met een verhoogd risico op abruptio placentae, postpartum bloeding of foetale intracraniële 
bloeding. Meta-analyses en internationale richtlijnen onderstrepen allen de veiligheid en beperkte risico’s (LeFevre, 2014; 
NICE, 2010). De bijwerkingen zijn bij lage doseringen zeldzaam en omvatten naast overgevoeligheidsverschijnselen of 
allergieën een verlenging van de bloedingstijd (1-10%) en soms maagklachten (0,1-1%) (Farmacotherapeutisch Kompas).

Aanbevelingen 

Schrijf géén acetylsalicylzuur voor aan zwangere vrouwen zonder risicofactoren voor pre-
eclampsie.

Adviseer het gebruik van acetylsalicylzuur aan zwangere vrouwen met een hoog risico op 
het ontwikkelen van pre-eclampsie.

Bespreek de mogelijkheid om acetylsalicylzuur te gebruiken bij zwangere vrouwen met twee 
of meer matige risicofactoren voor pre-eclampsie.



Start profylaxe met acetylsalicylzuur in een dosering van 80 mg per dag vanaf 12 weken 
amenorroe en bij voorkeur vóór het voltooien van de 16e week. Staak de behandeling 
minimaal een week voorafgaand aan de partus of een operatieve ingreep (sectio), d.w.z. bij 
36 weken amenorroeduur, tenzij een partus eerder verwacht wordt. Bij voorkeur wordt 
acetylsalicylzuur in de avond ingenomen.


