Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie
Achtergrondinformatie
Massale fluxus post partum
Wereldwijd is het optreden van een fluxus post partum verantwoordelijk voor 25% van de maternale
sterfte.1 Daarnaast kan massaal bloedverlies post partum leiden tot acute anemie met vermoeidheid
als belangrijkste symptoom en daarnaast langdurige periodes van lusteloosheid, verminderde
concentratie en fysieke beperkingen.2 In Nederland treedt bij 6.4% van alle baringen (2013) een
fluxus post partum van 1000 ml of meer op, in 2004 was dit bij 4.1% van alle baringen.3 Een fluxus
postpartum is in dit onderzoek gedefinieerd als 1000 ml of meer in de eerste 24 uur na de geboorte.
Het percentage fluxus van 2500 ml of meer is niet exact bekend maar in veel van deze gevallen zal
een bloedtransfusie noodzakelijk zijn. Het is bekend dat massaal bloedverlies waarbij acht of meer
eenheden packed cells getransfundeerd moeten worden, geassocieerd is met een hoge mate van
maternale morbiditeit en hysterectomie. Er is kans op transfusiereacties, kan aanleiding zijn tot het
vormen van antilichamen welke weer nadelig kunnen zijn bij vervolgzwangerschappen en het effect
op het bestrijden van vermoeidheid is maar van korte duur.2 Het is daarom belangrijk om het
bloedverlies zoveel mogelijk te beperken. Adequaat handelen van zorgverleners is daarbij van groot
belang.
Binnen het thema wordt daarom aandacht besteed aan de procesmatige kant van het handelen bij
een fluxus postpartum. Tijdens een fluxus post partum is er sprake van een multidisciplinaire
samenwerking. Doel van deze samenwerking is complicaties als gevolg van massaal bloedverlies
zoveel mogelijk te beperken. Het hebben van een protocol ‘fluxus post partum’ maar ook de
uitvoering van het protocol zijn aspecten die hierin een rol spelen. Door inzicht in samenhang,
interactie en variabiliteit van de zorgprocessen en teamprestaties, is het mogelijk om te leren van
cases waarbij een massale fluxus postpartum optreedt. Dit kan leiden tot verbeterpunten en
verbeteracties.
Zwangerschaps-gerelateerde hysterectomie
Hysterectomie in de zwangerschap is een zeldzame ingreep die uitgevoerd wordt in ernstige,
potentieel levensbedreigende situaties. In de literatuur zijn de meest voorkomende indicaties voor
een zwangerschaps-gerelateerde hysterectomie placenta pathologie en uterusruptuur, maar zijn ook
veel andere oorzaken bekend zoals infectie, abnormale zwangerschap of uterusatonie als gevolg van
myomen. Wereldwijd zijn de verschillen tussen landen groot. Deze verschillen worden onder andere
beïnvloed door het percentage sectio’s en pariteit en door de beschikbaarheid van andere
behandelmethodes.1
Peripartum hysterectomie is in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk eerder geregistreerd om
zowel de indicatie en het aantal procedures te analyseren als om meer inzicht te krijgen in de zorg en
het management rondom deze procedure.4-8 De laatste gegevens uit Nederland dateren van de
LEMMoN studie tussen 2004 en 2006. De incidentie voor hysterectomie uit dit onderzoek is 3.0 per
10,000 met een case fatality rate van 1.9%. Als gevolg van de stijgende sectio percentages en de
sterke correlatie tussen sectio en hysterectomie werd toen gedacht dat het aantal hysterectomieën
mogelijk in de toekomst verder zou stijgen.4
Middels deze registratie willen we de huidige situatie rondom zwangerschaps-gerelateerde
hysterectomieën in Nederland opnieuw analyseren.
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