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Disclaimer
• Hierbij verklaar ik geen betrekkingen te hebben met

organisaties of bedrijven binnen de farmaceutische industrie,
welke tot de perceptie van een mogelijke
belangenverstrengeling zou kunnen leiden binnen de context
van deze presentatie

• Deze studie is niet gefinancieerd
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Leerdoelen
1. Zwangerschapsadvies en begeleiding bij vrouwen met sikkelcel type SS

2. Zorg rondom de partus bij vrouwen met sikkelcel type SS

3. Opvang acute momenten bij vrouwen met sikkelcel type SS



Inleiding
• Sikkelcelziekte is een erfelijke ziekte van het hemoglobine structuur in de RBC

• Prevalentie hoogst in vrouwen van afrikaanse afkomst

• Diagnose stelling: Hb-electroforese

• Verhoogd risico op ernstige complicaties en sterfte tijdens zwangerschap
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Preconceptioneel

Longarts
Longfunctie onderzoek

Cardioloog
Echo Cor (screenen
pulmonale hypertensie/ 
cardiale dysfunctie)

Oogarts
Screen retinopathie

GynObs
Vitale parameters

Lab
-Hb electroforese
-VBC, Urinalysis, 24u urine op eiwit en
creatinine
-HB, Ht, ferritine
-Ukweek
-Serologie
-Partner testen op hemoglobinopathie
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Prenataal advies
• Multidisciplinair team: verloskundige, obstetricus, internist

• Dagelijks:
• Foliumzuur 1x5mg
• AB profylaxe (amoxicilline) (indien niet gecontraindiceerd)

• Stop medicatie welke niet veilig voor gebruik tijdens de zwangerschap

• Ijzer suppletie alleen bij bewezen ijzer deficientie

• Overweeg lage-dosis aspirine 1dd 80mg vanaf AD 12 weken ter verlaging risico
ontwikkeling PE



• Trombose profylaxe gedurende opnames

• Indien longembolus in de VGà trombose profylaxe gedurende de gehele
zwangerschap

• Streef Hb >6.0 mmol/L (haalbaar?)



Overzicht prenataal zorgadvies





Opvang sikkelcelcrise
• 1. Adequate pijnstilling

• 2. Hyperhydratie

• 3. Zuurstof

• 4. Tromboseprofylaxe

• 5. ECG
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Peripartum
• Aanbevolen modus partus: vaginaal (SC op 

indicatie) Spontane start

• Electieve inductie 38-40 weken (inleiden of SC)

• Partus in ziekenhuizen in staat hoog risico
zwangerschappen / de complicaties van SCZ op 
te vangen



Net voor en tijdens de partus
Adequate hydratie

Warm toedekken

Foetale bewaking

Pijnstilling

Sectio: spinaal
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Postnataal

Tromboembolie Infectie SpO2Antibiotica
profylaxe

Hydratie



• trombose profylaxe:
• Vaginale partus: 5 dgn PP en of gedurende totale duur opname (RCOG)

• CS: gedurende totale duur opname + tot 6 weken post-SC

Dosis Aanpassingen
Fraxiparine
(LMWH)

2850IE (0.3ml) sc per keer Nierfx: creat klaring 30-50ml/min: verminderen met 25-
33%
Creat klaring boven 30-50ml/min: geen dosisaanpassing

Heparine Opladen 5000IE, vervolgens 2500IE /10kg 
lich gewicht sc per keer



• Anticonceptie
• Condoom

• Progesteron only: cerazette

• Prikpil: Depo-provera



Discussie
1. Postnataal na sectio monitor bewaking op IC of highcare ongeveer 24-48 uur. In 

Suriname gezien de bezetting verpleging voorkeur

2. Hoe lang antistolling na vag partus 5 of 7 dagen NICE of RCOG aanhouden

3. Dosering antibioticaprofylaxe durante de graviditeit

4. Advies is CMV vrij bloed bij tranfusie in de graviditeit dit hebben we in Su niet



Take home message
• Begeleiding van de vrouw met sikkelcel type 

SS begint reeds voor de zwangerschap

• Multidisciplinaire zorg van essentieel belang
voor vlot verloop

• Aanhouden prenataal zorgschema voor
inclusieve zorg



Vragen?


