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Tromboprofylaxe bij zwangeren is maatwerk
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zwangerschap ook valide. Hoewel specifieke correlatie-
analyses door de auteurs niet worden gemaakt, lijken 
deze bevindingen binnen deze groep zelf onafhankelijk 
van additionele risicofactoren zoals sectio caesarea, een 
leeftijd van meer dan 35 jaar en obesitas. Ook de kraam-
periode van 6 weken lijkt een voldoende behandeltermijn 
voor deze risicogroep.

Bloedverlies
Meer dan 1 l bloedverlies komt in de Nederlandse popu-
latie bij 5% van de zwangeren voor. Fluxus post partum 
vormt nog altijd een risicofactor voor serieuze maternale 
morbiditeit en zelfs mortaliteit.3 In het onderzoek van 
Roeters van Lennep et al. was het vóórkomen van ruim 
bloedverlies na de bevalling verdubbeld, hetgeen sugge-
reert dat LMWH-behandeling post partum hier wel 
degelijk effect op had. Door de auteurs wordt dit niet 
becommentarieerd, maar het lijkt niet te hebben geleid 
tot aanzienlijke maternale morbiditeit.7,8 Aangezien ook 
tijdens de zwangerschap geen melding wordt gemaakt 
van nadelen van LMWH, lijkt het directe risico van dit 
middel tijdens de zwangerschap bij deze populatie 
gering.

langduriger en intensievere Behandeling met heparine
In de hoog-risicogroep bleek, ondanks LMWH-behande-
ling, het risico op DVT ante partum 1,6% en post partum 
6,1%. De eerste gedachte hierbij, gelijk die van de auteurs, 
kan zijn dat de profylactische dosis te laag was, maar er 
kunnen ook andere factoren van invloed zijn op de uit-
eindelijke tromboseneiging. Wat pleit voor het inzetten 
van intensievere en langduriger LMWH-therapie zijn de 
DVT’s optredend ten minste 6 weken na de bevalling, dus 
na het staken van de profylaxe. Dit sluit aan op een eer-
dere Nederlandse studie waarin een toegenomen risico 
op DVT tot 3 maanden post partum wordt gezien, maar 
wijkt af van Nederlandse richtlijnen waarin voor de pro-
fylaxe 6 weken wordt aangehouden.4,5,9 Door de Roeters 
van Lennep et al. wordt 5-8% genoemd als absolute kans 
op recidief-DVT zonder therapie in de postpartumperi-
ode (cijfers die zij aan anderen ontlenen).7,8 Hoewel de 
bestudeerde populaties kunnen verschillen in het a priori 
geschat risico, komen deze cijfers erg overeen met de 
door henzelf gevonden 5,5% onder LMWH-therapie; ze 
suggereren daarmee een volledige ineffectiviteit van de 
behandeling.

De episode van zwangerschap en kraambed vormt voor 
vrouwen de meest riskante periode voor veneuze trom-
bose in hun leven. Het absolute risico bedraagt 1-2/1000 
per episode.1 Hoewel diepveneuze trombose (DVT) niet 
direct leidt tot moedersterfte, doet longembolie dat wel. 
In het algemeen is 1% van de zwangerschapsgerelateerde 
DVT’s fataal, meer specifiek: 3,5% van de zwangerschaps-
gerelateerde longembolieën.2 Uitgaande van 175.000 
bevallingen per jaar zou in Nederland de rekensom leiden 
tot een zwangerschapsgerelateerde sterfte van 1,75-3,50 
vrouwen, een getal dat lijkt te kloppen met de gerappor-
teerde Nederlandse aantallen.3

profylactische antistolling
Juist omdat 70% van de groep vrouwen die wordt getrof-
fen door DVT risicofactoren heeft die samenhangen met 
trombose, adviseert de Britse Royal College of Obstetri-
cians en Gynaecologists (RCOG) in zijn richtlijn om bij 
deze vrouwen in de kraambedperiode laagmoleculaire 
heparine (LMWH) toe te dienen, in de veronderstelling 
dat hiermee 60-70% van deze trombotische gebeurtenis-
sen wordt voorkomen. Zeker bij vrouwen met een voor de 
zwangerschap bekend verhoogd risico dient antstollings-
therapie overwogen te worden.4,5 Bij vrouwen die daad-
werkelijk profylactisch behandeld worden, verwachten 
we bijna geen trombotische complicaties.2,6 Toch blijkt 
uit de studie van Roeters van Lennep et al. elders in het 
Tijdschrift dat deze aanname onterecht is.7,8

inschatting van het tromBoserisico
De door Roeters van Lennep et al. gebruikte criteria blij-
ken vooraf in staat tot een juiste classificatie tussen een 
intermediair en een hoog risico op DVT. Dit maakt goede 
preconceptionele advisering mogelijk, zodat een zorgvul-
dig behandeltraject reeds vóór de zwangerschap kan 
worden besproken. Daarnaast lijkt post partum profylac-
tisch gedoseerde LMWH in staat tot adequate behande-
ling bij vrouwen met een ingeschat intermediair risico. 
Tevens blijkt het niet instellen van profylaxe tijdens de 
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Natuurlijk is diepere antistolling een therapeutische 
optie, maar onbeantwoord blijven daarmee toch nog een 
aantal andere vragen: Waren er ook nog andere factoren 
aanwezig die verdere behandeling of aandacht vroegen 
en die de noodzaak tot een hogere dosis aannemelijk 
maken?; In hoeverre speelde immobiliteit, al dan niet ten 
gevolge van operatieve ingrepen een rol?; Was er een 
plaats geweest voor compressiekousen en waren er aan-
wijzingen voor eventuele aanwezigheid van globale endo-
theelschade of -disfunctie? Immers een verdere intensi-
vering van LMWH-therapie zou eenvoudig kunnen 
leiden tot meer hematoomvorming en bloedverlies post 
partum en daarmee een bemoeilijkt herstel. Eigenlijk 
vormt de studie van Roeters van Lennep et al. een plei-
dooi voor zorgvuldige factoranalyse binnen het samen-
spel van variabelen van invloed op de hemostatische 
balans en opent daarmee mogelijk de deur naar verdere 
verfijning van geïndividualiseerde behandeling, zoals 
reeds was ingezet door het primaire onderscheid tussen 
‘intermediair’ en ‘hoog’ risico.

lessen
De studie van Roeters van Lennep et al. brengt ons als 
hulpverleners weer goed bij de les en zet vraagtekens bij 
de oorspronkelijk gekozen lengte van de kraambedperi-
ode. Deze lessen zijn als volgt:
•	 Het	risico	op	DVT	tijdens	zwangerschap	en	kraambed	

kan op voorhand, bij voorkeur preconceptioneel, wor-
den geschat.

•	 LMWH-profylaxe	is	toereikend	tijdens	zwangerschap	

en kraambed voor vrouwen met een intermediair 
risico.

•	 De	kraambedperiode	kan	hemostatisch	het	best	wor-
den weergegeven als 3 maanden in plaats van 6 weken.

•	 Profylactisch	gedoseerde	LMWH	bij	vrouwen	met	een	
hoog DVT-risico is bij 1 op de 20 behandelde vrouwen 
niet toereikend.

conclusie

Uitbreiding van LMWH-therapie tijdens de kraambed-
periode van 6 weken naar 3 maanden behoort tot de 
eenvoudige therapeutische mogelijkheden. Maar gezien 
de specifieke aspecten van de kraambedperiode, waarin 
al dan niet kleine chirurgische ingrepen gecombineerd 
plaatsvinden met substantieel mechanisch vasculair 
trauma door de bevalling, en waarbij soms ook sprake 
kan zijn van gegeneraliseerd endotheliaal disfunctione-
ren, lijkt een geïndividualiseerde tromboseprofylactische 
benadering de voorkeur te verdienen boven louter inten-
sivering van LMWH-therapie, maar dit zal in een breder 
verband onderzocht moeten worden.
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