Landelijke Richtlijn
Haemorrhagie Post Partum (HPP)
Aanbevelingen voor de preventie & behandeling van postpartum hemorrhagie in Suriname

1. Introductie & achtergrond

Haemorrhagia postpartum (HPP), ook wel fluxus, is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van maternale
mortaliteit. In Suriname bleek dat van alle maternale sterftes tussen 2010 en 2014 er in 28% sprake was van
1
obstetrische haemorrhagie, 72% hiervan was postpartum . Obstetrische haemorrhagie kan door preventie en het
op tijd herkennen en behandelen sterftes en ernstige morbiditeit voorkomen.

2. Evidence& Opstellen Richtlijn

Deze richtlijn is gebaseerd op de WHO-richtlijn ‘Management of postpartum hemorrhage and retained placenta’
(herzien in 2012)2, de richtlijn ‘Postpartum Haemorrhage’ van RCOG (2011)3, de richtlijn ‘Obstetric Hemorrhage’
5
van ACOG (2015)4 en de richtlijn Hemorrhagia postpartum van NVOG (herzien in 2015) . Dit is de eerste
Surinaamse richtlijn, samengesteld tijdens het nationaal obstetrisch congres in November 2016, met als doel
een stap te zetten richting gezamenlijke consensus binnen de obstetrische zorg in Suriname.

3. Definities

Primaire postpartum haemorrhagie (PPH) wordt gedefinieerd als klinische hypovolemie en/of vaginaal
bloedverlies van ≥ 500 mL binnen 24 uur na partus.
Secundaire postpartum haemorrhagie wordt gedefinieerd als vaginaal bloedverlies tussen 24 uur - 6 weken na de
2
partus en wordt niet in deze richtlijn behandeld. Postpartum haemorrhagie kan onderverdeeld worden in :
• Minor: ≥ 500 mL
• Major (matig): 1000 – 2000 mL
• Major (ernstig): ≥ 2000 mL
Het persisteren van bloedverlies is echter het belangrijkste bij het inschatten van de ernst.

4. Diagnose

a. Kliniek
Behalve geobjectiveerd bloedverlies, gaan er verschillende klinische symptomen gepaard met fluxus (zie tabel 1).
Deze treden echter meestal pas laat (bij >1000 mL) op!
Het eerste en belangrijkste symptoom van hypovolemie is:
• Tachycardie (pols ≥ 100/min), afhankelijk van bloedverlies en het Hb. Wees bedacht dat een normale
pols of bradycardie ook mogelijk zijn (cave bij labetalol gebruik).
Later treden op:
• Tachypneu (ademfrequentie ≥ 20/min) en onrust
• Vertraagde capillary refill van ≥ 2 sec (zie definities & afkortingen pagina 7)
• Saturatie <95% en sprake van oligurie (urineproductie ≤ 30mL / uur).
Hypotensie (RR syst ≤ 90 óf RR diast ≤ 60 óf RR daling ≥ 30 mm Hg) treedt pas laat op door tot dan toe goede
compensatie mechanismen. Een veranderd bewustzijn treedt pas laat op en voor de ernst inschatting moet niet
afgegeaan worden op aanspreekbaarheid van de patient (zie figuur 1 en tabel 2).
Tabel 1. Klinische vroege en late symptomen bij hypovolemie

Vroege
symptomen
Late
symptomen
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CZS

Cardiaal

Renaal

Respiratoir

Hepatis

Hematologisch
Anemie

Metabool

-

Gastrointestinaal
-

Normaal
bewustzijn
Verminderd
bewustzijn

Tachycardie
Normale RR
Hartfalen
Aritmieen
Hypotensie

Oligurie

Tachypneu

Anurie

Tachypneu
Respiratoire
insufficientie

Leverfalen

Mucosale
bloedingen

Coagulopathie

Acidose
Hypocalciemie
Hypomagnesemie

-
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b. Shock classificatie

Haemorrhagische shock ten gevolge van postpartum haemorrhagie wordt qua ernst onderverdeeld in vier
6,7
klassen (zie tabel 2).
Figuur 1. Klinische parameters bij toename van bloedverlies in de graviditeit en postpartum

Tabel 2. Ernst bloedverlies bij obstetrische haemorrhagie
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Klasse I
Gecompenseerd

Klasse II
Matige ernst

Klasse III
Ernstig

Klasse IV
Zeer ernstig

Bloedverlies (mL)
Hartfrequentie (/min)
Bloeddruk (mmHg)

<750
< 100
Normaal

750 - 1500
≥ 100
Orthostatische
veranderingen

1500 - 2000
≥ 120
Daling
Systole ≤ 90

≥ 2000
≥ 140
Daling
Systole ≤ 90

Ademfrequentie (/min)
Capillary refill (sec.)
Urine output
Mentaal

Normaal (<20)
Goed (< 2)
> 30
Normaal / alert

Toename (20 – 30)
Verminderd (2-3)
20 – 30
Normaal / angstig

Toename (30 – 40)
Verminderd (3-4)
5 – 20
Aggitatie / verward

Resp. Insuff (> 35)
Slecht (> 4)
Anurie
Verminderd
bewustzijn

5. Meten bloedverlies

Het is belangrijk om het bloedverlies landelijk op dezelfde wijze, quantitatief, te meten:
Slof / po direkt na geboorte kind:
Maatbeker
Bloedstolsels + bloedplasma
Matje direkt na geboorte kind:
Weegschaal
Doek / matje – droog gewicht
Tijdens het Nationaal Congres Obstetrie 2016 is landelijk consensus bereikt dat na de geboorte van het kind
direkt een nieuw matje of een schone po geplaatst dient te worden (advies: uitdrijving niet op po, dit is
patiëntonvriendelijk).
Alles wat na de geboorte opgevangen wordt in de po of op het matje wordt gemeten en/of gewogen. Significant
bloedverlies tijdens de uitdrijving wordt opgeteld bij het postpartum bloedverlies. Alléén stolsels meten geeft
een grove onderschatting van het totaal bloedverlies. Ook visuele inschatting geeft een grove onderschatting tot
9
30% bij grotere hoeveelheden bloedverlies. Een richtlijn met illustraties van het bloedverlies kan een betere
schatting geven (figuur 2).

1

Fluxus / Haemorrhagie Postpartum - Landelijke Richtlijn Suriname
Figuur 2: Illustratieve richtlijn voor betere schatting van obstetrisch bloedverlies
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6. Oorzaken

Primaire HPP, wat in 4-6% van zwangerschappen voorkomt, wordt in 80% veroorzaakt door uterusatonie. De
onderliggende oorzaken van fluxus zijn onder te verdelen in de vier T’s:
-

Tonus (atonie) ten gevolge van langdurige baring, bij grande mult, grote uitzetting (gemelli, macrosomie,
polyhydramnion), abnormaliteiten (myomen), intrauteriene infectie

-

Trauma: laceratie cervix of vaginawand, sectio caesaria, uterus ruptuur

-

Tissue / weefsel: retentio placentae, placenta resten, placenta accreta, increta en percreta, placenta
praevia, abruptio

-

Thrombine: abruptio, vruchtwaterembolie, congenitaal (e.g. hemofilie, vWD), anticoagulantia, HELLP, laag
fibrinogeen (bij veel bloedverlies)

2
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7. Risicofactoren
In de meeste gevallen van postpartum hemorrhagie ten gevolge van atonie zijn er geen duidelijke risicofactoren.
Als die er wel zijn, dan geven de risicofactoren (tabel 1) een cumulatieve kans verhoging op fluxus. Door hierop te
anticiperen kan een tijdige interventie ernstige gevolgen voorkomen.
Tabel 3. Risicofactoren voor het ontwikkelen van postpartum hemorrhagie
Algemene VG
- BMI >35
- Uterus myomatosis
- Trombocytopenie of –pathie of stollingsstoornis of antistolling gebruik
Obstetrische VG
- Grande mult (>3)
- Haemorrhagia postpartum
- Sectio caesaria
- MPV
Antepartum
- Placenta previa of placenta accreta, percreta, increta
- Grote uitzetting (meerling, groei p>95, polyhydramnion)
e
e
- Bloedverlies 2 / 3 trimester
- Hb <6.0 mmol/L

-

Durante partu
- Weeenzwakte en noodzaak tot bijstimuleren
- Langdurige baring / uitdrijving
- Zeer snelle uitdrijving
- Abruptio placentae (solutio)
- Chorioamnionitis
- Algehele anesthesie

Direct postpartum
- Volle blaas (!)
- Cervix of uterusruptuur
- Retentio placentae
- Placentaresten
- Episiotomie
- Vaginawand ruptuur

PIH / PE / HELLP / eclampsie
AD <31
Inleiding
IUVD

Geadviseerd wordt om bij iedere partus een partogram te maken, met name bij hoge werkdruk is het belangrijk
nauwkeurig te werken om tijdig te kunnen anticiperen (consensus tijdens Nationaal Congres Obstetrie 2016).
Daarnaast dient voor de uitdrijving de blaas geledigd te zijn zodat de uterus goed kan contraheren postpartum.

8. Preventie
a. Actief nageboortetijdperk

Oxytocine (Syntocynon) 10 IE i.m. wordt ter preventie van fluxus geadviseerd bij alle vrouwen.
2-5
Het wordt gegeven direkt na de geboorte van het kind en vóór de geboorte van de placenta.
De placenta wordt zo vlot mogelijk geboren na geboorte van het kind. Dit kan middels controlled cord traction
(CCT) indien nodig en u daartoe bekwaam bent.

-

b. Preventieve maatregelen bij risicovolle patiënten

Laag risico: recent Hb opvragen
Matig risico: waaknaald, recent Hb bepalen
Hoog risico: waaknaald, recent Hb bepalen, kruisbloed afnemen, twee EC reserveren.

c. Preventieve maatregelen bij Sectio Caesaria (SC)

10 IE oxytocine intraveneus wordt langzaam toegediend na de geboorte van het kind. Er wordt gezorgd voor een
leeg cavum en een open ostium. Post-operatief oxytocine in een kolf (10 IE in 500cc NaCl 0.9% à 4 uur = 40-45
druppels/min) wordt geadviseerd. Afhankelijk van de hoeveelheid bloedverlis en het risico wordt langer
2-5
gecontinueerd.

3

Fluxus / Haemorrhagie Postpartum - Landelijke Richtlijn Suriname

9. Beleid bij HPP

a. Algemene maatregelen
Direkt
ü Hulp roepen, arts / gyn inlichten (zie b) en iemand aanwijzen voor verslaglegging
ü Blaas ledigen door CAD te plaatsen: UP monitoren en geeft betere contracties uterus
ü 2 i.v. lijnen plaatsen
ü Lab: Hb, Ht, bloedgroep/Rh, trombocyten, bloed kruisen
ü Bloed bestellen: 2 PC (evt. ongekruisd) + 4 FFP (ontdooien) (zie g)
ü Uterusmassage zsm starten, ookal lijkt er geen atonie
ü Vullen & Uterotonica (zie c & d)
ü Placenta geboren en compleet? Zo nodig MPV / natasten (zie f)
ü Monitoren (zie e)
ü Zuurstof 10-15 L over non-rebreathing masker laagdrempelig (oxygenatie is belangrijk)
ü Warm toedekken en hypothermie voorkomen (ivm stollingsafwijkingen)
ü I.o.m. arts / gynaecoloog / op indicatie: OK mobiliseren
Let op: deze handelingen vinden tegelijktijdig plaats met vullen, uterotonica en monitoren!
Bij >1000cc en/of persisterend bloedverlies en/of klinisch hypovolemische shock
ü Gynaecoloog erbij
ü OK mobiliseren
ü Lab opnieuw (uitgebreider): Hb, Ht, trombocyten, APTT, PT, INR, fibrinogeen, Na, K, Ca, creatinine, ureum,
ASAT, ALAT, LDH.
ü Bloed toedienen: 2 PC + 4 FFP (i.o.m. arts / gynaecoloog)
ü Bimanuele uteruscompressie
ü Intrauteriene ballon (bakri, CAD, condoom) plaatsen (in speculo) + gaastamponade
ü Aortacompressie
ü Tranexaminezuur 1-2 gram
ü Intensive Care / Medium Care opname overwegen (door arts / gynaecoloog)
b. Arts waarschuwen
500cc óf persisterend bloedverlies à arts (of anders gynaecoloog) informeren.
1000cc bloedverlies à gynaecoloog waarschuwen
1000cc bloedverlies én persisteren à gynaecoloog in huis laten komen
c. Infuusbeleid
Ringer’s Lactaat of NaCl 0.9% 1-2 L (2-4 kolven) snel laten inlopen, evt. met drukzak. Vullen op geleidde van het
verlies (1 op 1) en blijven vullen bij een pols >120 / min of persisteren bloedverlies. Gelofusine of glucose 5%
wordt niet geadviseerd
2

d. Uterotonica
Stap 1: Bolus oxytocine 10 IE i.m. herhalen (eventueel 10 IE i.v. langzaam in 2 minuten, cave: tijdrovend!)
Stap 2: Oxytocine 10 IE in kolf NaCl 0.9% à 4 uur (2.5 IE / uur in 500cc = 40-45 druppels / min).
Minimaal 4 uur continueren, daarna op geleide van de kliniek.
Volgende stappen mits placenta geboren is:
Stap 3: Methergine 0.2mg i.m. (pas op bij relatieve contra-indicatie: PIH / pre-eclampsie)
Stap 4: Misoprostol 400-800 mcg rectaal
NB. Misoprostol heeft geen bewezen toegevoegde waarde als het gegeven wordt naast het bovenstaande
3,5,11
oxytocine beleid.
Misoprostol kan als alternatief in het binnenland gegeven worden indien oxytocine niet
2,5
beschikbaar is en de placenta reeds geboren is.
Sulproston en/of carboprost zijn over het algemeen niet verkrijgbaar in Suriname en wordt in deze richtlijn
buiten beschouwing gelaten.
e. Monitoring
RR, pols, ademfrequentie, saturatie, bloedverlies, fundushoogte, EMV, urine output
Fysiologische partus:
Direct na de partus à een uur postpartum à à 8 uur
Durante fluxus:
à 10 minuten
Post-fluxus:
na 30 min à na een uur à na 2 uur à à 8 uur
4
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f. Placenta:
Retentio Placentae
ü Eenmalige poging geboorte placenta
ü Manuele placenta verwijdering (MPV) bij > 30 min vastzittende placenta (maximaal tot 60 min wachten bij
≤500 cc bloedverlies en normale controles)
ü Na MPV is antibiotica (Augmentin 2000/200 mg i.v.) zinvol.
Placenta geboren:
ü Inspectie geboortekanaal
ü Controleren compleetheid placenta (indien twijfel: natasten)
d. Bloedtransfusie beleid
Reserveren bij:
Hoog risico op fluxus (zie risicofactoren): 2 PC
≥ 500 mL bloedverlies: 2 PC + 4 FFP
Hb ≤ 5.0: 2 PC
Indicatie toedienen:
Hb ≤ 4.0 mmol/L óf Ht ≤ 0.20
≥ 1000 mL bloedverlies én (klinische symptomen óf pols ≥ 120 óf systolische RR ≤ 90)
≥ 1000 mL persisterend bloedverlies
Beleid toedienen:
Afhankelijk van kliniek (pols) en lab (Hb, stolling, trombo’s)
Eerste 6 bloedproducten à PC : FFP = 2 : 4 (FFP in Suriname meestal sneller beschikbaar)
Massa transfusie à PC : FFP = 4 : 4. Trombocyten transfusie wordt op indicatie (afhankelijk van lab) gedaan.
Let op: in Suriname is geen trombocyten concentraat (TC) beschikbaar, in plaats hiervan worden 5 zakken
trombocyt-rijk plasma gegeven.
Calciumgluconaat 10% 1 ampul (= 1 g) i.v. toedienen bij elke 4 bloedproducten. De reden hiervan is dat
citraat, wat in bloedproducten zit om stolsel vorming te voorkomen, calcium ook weg vangt, terwijl dit juist
nodig is voor de stolling.
e. Follow-up na fluxus
Dag 1 lab herhalen (Hb, Ht, trombocyten, stolling, elektrolyten, nierfunctie, leverenzymen).
Ontslag naar huis afhankelijk van kliniek (altijd i.o.m. arts).
Controle poli na 7 – 10 dagen en na 6 weken.

10. Fluxus Box
Een fluxus box is een box met de meeste spullen die u nodig zal hebben tijdens het behandelen van een fluxus.
Hiermee voorkomt u onnodige vertraging.
Voorstel van wat in een fluxusbox geplaatst kan worden:
Flowchart en Checklist Hemorrhagia Postpartum (Landelijke Richtlijn)
Mapje met aanvraagformulieren bloed (reeds ingevuld), labformulier met aangekruiste aanvraag,
documentatielijst bloedproducten, pre-operatieve screening lijst, vochtlijst)
Pakket in koelkast: 2 ampullen 10EH oxytocine, 1 ampul methergine 0.2mg, 1 ampul tranexaminezuur 1gr, 1
ampul calciumgluconaat 1gr
Infuusnaalden: 3 groen + 1 grijs
Bloedafname sets (2x): alcoholflesje en gaasjes, naald (21G), buisjes groen (heparine: elektrolieten) + blauw
(citraat: stolling) + paars (EDTA: bloedbeeld), tourniquete, 2x 10mL en 20mL spuit, 2 pleisters
2 x 500cc NaCl 0.9% + 2 x 500cc Ringer’s Lactaat + 2 infuussystemen
CAD 14G, catheterzak, lubricans, spuit 10mL met water
3x groot gaas
Speculum (plastic, wegwerp)
2x steriele lange handschoenen + 2x steriele handschoenen + 4x handschoenen
Misoprostol 200mcg 4x (in zakje)
- Condoom met infuussysteem + vycril (of bakri ballon)
5
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Bijlagen

1. Checklist / Flowchart: Fluxus preventie: Antepartum risicomanagement
2. Flowchart Fluxus Opvang
3. Checklist Behandeling hemorrhagie postpartum
4. Medicatieoverzicht van medicamenten gebruikt bij fluxus

Definities & Afkortingen
ACOG
CAD
Capillary
refill
CCT
EMV
FFP
HELLP
HPP
MaMS

American College of Obstetrics and Gynecology
Catheter à Demeure
Test ter beoordeling bloedflow: nagelbed indrukken
aantal seconden en beoordelen terugkeren duur tot
de normaal kleur terugkeert.
Controlled Cord Traction
Eye – Movement – Verbal (Glasgow Coma Scale)
Fresh Frozen Plasma
Hemolysis Elevated Liverenzymes and Low Platelets
Haemorrhagie postpartum
Maternale Mortaliteit Suriname

MPV
NVOG
PC
PE
TC
OK
RCOG
VG
vWD
WHO

Manuele placenta verwijdering
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie
Packed Cells
Pre-eclampsie
Trombocyten Concentraat
Operatie Kamer
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
Voorgeschiedenis
Von Willebrandt Disease
World Health Organizatio
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Disclaimer:

De Commissie Maternale Mortaliteit Suriname (MaMS) produceert richtlijnen met aanbevelingen als leidraad voor goede obstetrische
zorgverlening. De richtlijnen zijn praktisch, gebaseerd op evidence-based medicine en aangepast naar de Surinaamse situatie. Deze richtlijn is
samengesteld en aangenomen tijdens het Nationaal Obstetrie Congres op 12 november 2016. Er is geen bezwaar af te wijken van de
aanbevelingen in deze richtlijn indien dit verantwoord en goed gedocumenteerd plaats vindt.
Indien u opmerkingen of vragen heeft, of fouten in opmaak of inhoud heeft bemerkt, vragen wij u contact op te nemen via
maternalmortalitysu@gmail.com.

Implementatie door het
Ministerie van Volksgezondheid
Geschreven door
Commissie Maternale Mortaliteit Suriname (MaMS)
maternalmortalitysu@gmail.com
n.a.v. Nationaal Obstetrie Congres over Fluxus op zaterdag 12 november 2016
Ondersteund door de afdeling Obstetrie van het
Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Diakonessenhuis (DKH), ‘s Lands Hospitaal (LH), St. Vincencius Ziekenhuis (SVZ),
Streekziekenhuis Nickerie (SZN), Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Medische Zending (MZ).
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Checklist / flowchart
Fluxus Preventie: Antepartum Risicomanagement
Intake verloskamer
Controleer de volgende risicofactoren
≥ 1 risicofactor?

Algemene VG

☐ BMI >35
☐ Uterus myomatosis
☐ Trombocytopenie of –pathie of
stollingsstoornis of antistolling
gebruik

Obstetrische VG
Beleidsbepaling
☐ Waakinfuus aanwezig durante partu
☐ Kruisbloed aanwezig durante partu
☐ Hb controleren / bepalen
☐ Actieve nageboorte (10 IE oxytocine i.m.)
☐ 10 IE oxytocine in kolf à 4 uur en
☐ Frequente controle tonus uterus
☐ Bloedverlies meten en wegen (nieuwe po
direkt na geboorte kind plaatsen)
☐ Team informeren over hoog risico
☐ Patiënte en partner informeren

☐ Grande mult (>3)
☐ Haemorrhagia postpartum
☐ Sectio caesaria
☐ MPV

Huidige graviditeit

☐ Grote uitzetting (meerling, groei
p>95, polyhydramnion)
☐ Placenta praevia / accreta etc
☐ Bloedverlies 2e / 3e trimester
☐ Hb <6.0 mmol/L
☐ PIH / PE / HELLP
☐ AD <31 (cave vastzitten placenta)
☐ Inleiding
☐ IUVD

Kort voor uitdrijving (7-9 cm)
Controleer de aanvullende risicofactoren

≥ 1 risicofactor?
Controleren
☐ Waakinfuus aanwezig?
☐ Geldig kruisbloed
☐ Recent Hb bekend?
Afspraken
☐ Iedereen bekend met beleid (zie boven)
☐ Medicatie opgetrokken?
☐ Bekend indien >500cc bloedverlies à
Start checklist + gebruik flowchart

☐ Langdurige baring (>10 uur)
☐ Weeenzwakte en bijstimulatie
☐ Maternale koorts of
verdenking intrauteriene
Geen infectie
☐ Gebruik tocolyse (ivm dreigende
vroeggeboorte) durante partu
Zijn de volgende mogelijke
risicofactoren bij het team bekend?
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Langdurige uitdrijving (>1 uur)
Zeer snelle uitdrijving
Kunstverlossing of episiotomie
Fundusexpressie
Schouderdystocie
Nageboortetijdperk >30
minuten

1
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Flowchart: Fluxus Opvang
≥ 500cc bloedverlies, persisterend
Arts waarschuwen
Stap 1

Preventief 10IE oxytocine reeds gehad

Plaats 2 venflons (groen of grijs) +
Lab CitoHb, Ht, bloedgroep/Rh, trombocyten, kruisbloed
Niet geboren

Placenta

CCT
Blaas legen
MPV (GYN)

Geboren

Compleet?
Evt.
natasten

Plaats CAD!!

Oxytocine 10 IE / 4u in kolf
500cc NaCl 0.9% (45 drup/ min)

Uterusmassage

NaCl 0.9% of Ringer’s 1-2 L

10 L O2

Monitor à 10 min
RR Pols SpO2 UP
Meet bloedverlies

Warm toedekken (voorkom hypothermie!)
Stap 2
Ruptuur

Tonus

Inspectie op ruptuur
vaginawand / cervix

Hechten óf
mobiliseren OK

Oxytocine 10 IE i.m
(evt. langzaam intraveneus)

Geen
ruptuur

Tissue

Andere
oorzaken

Trauma
Trombine

Stap 3

Persisterend bloedverlies
≥ 1000cc of pols >120
Gynaecoloog laten komen

Mobiliseer OK

Bestel 2 PC &
reserveer 2 PC + 4 FFP
Ongekruisd bloed
Bloedgroep specifiek
Atonie?
Placentarest / vliezen?
Zie stap 2
Lab (APTT, PT, fibr.)
+ sluit FFP’s aan

Garanderen kolf
Oxytocine 10 IE / 4u
Methergin 0.2mg i.m.

Transfusie: 2 PC (na overleg met gyn) à z.n. nog 2 PC + 4 FFP
Indien nog geen bloed: NaCl / RL max. 2 L
Let op stollingsstatus bij snelle toediening koude FFP
Calciumgluconaat 1gr iv elke 4 bloedproducten

Bimanuele uterus + aorta compressie
Tranexaminezuur (Cyclokapron) 1 g iv

Intrauteriene ballon
(Bakri of condoom)
+ tampon (gaas)

LabCito Hb, Ht, trombo, calcium, fibrinogeen, APTT, PT

Placenta eruit, let op RR

Misoprostol 600 mcg rec.
Placenta eruit, oxy gegeven

OK:
Vaginale inspectie
Laparotomie:
• B-lynch (bij atonie)
• Uterusextirpatie
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Fluxus / Haemorrhagie Postpartum - Landelijke Richtlijn Suriname

Checklist: Behandeling Hemorrhagie Postpartum
Registratie Vocht & Medicatie
Vocht
NaCl 0.9%
NaCl 0.9%
RL
RL

mL
mL
mL
mL
mL
mL

Tijd
:
:
:
:
:
:

Medicatie
2e bolus synto 10IE im/iv
Synto 10 IE kolf __ druppels/min
Methergine 0.2mg im
Misoprostol
mcg rect
Cyclokapron
gram

Tijd
:
:
:
:
:
:

Bloed
Packed Cell 1
Packed Cell 2
FFP 1
FFP 2

Besteld

Toegediend

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

≥ 500cc bloedverlies en persisterend
Hulp
☐ Arts waarschuwen
☐ Iemand vragen om alles vast te leggen en checklist erbij te pakken
Controle
☐ Bloedverlies wegen en meten quantitatief
☐ RR, pols, saturatie à 10 minuten monitoren
☐ Lab (nabellen): Hb, Ht, bloedgroep/Rh, evt stolling en fibrinogeen
Actie
☐ Plaats 2 venflons (16-18G, groene naald)
☐ CAD plaatsen en urineproductie monitoren (>30/u)
☐ NaCl 0.9% of RL 1 L (2 kolven) snel inlopend
☐ Continue uterusmassage bij atonie
☐ 10-15 L O2 toedienen (onafhankelijk van saturatie)
☐ 2 PC bestellen en 2 PC + 2 FFP reserveren
Placenta geboren
Placenta niet geboren
☐ Inspectie geboortekanaal
☐ Eenmalig poging geboorte placenta
☐ Controleer compleetheid placenta,
☐ MPV
Indien twijfel: natasten
☐ Evt OK / anesthesie bellen
Medicatie ☐ Stap 1: Bolus oxytocine 10 IE i.m (evt. i.v. in 1-2 min)
☐ Stap 2: Oxytocine 10 EH / 4 uur in 500cc kolf (2.5 EH/u, 40-45 druppels/min)
☐ Stap 3: Methergin 0.2mg i.m. (indien placenta geboren en géén hypertensie)
☐ Optioneel: Misoprostol 400-800mcg rectaal (indien atonie en placenta eruit)
≥ 1000cc bloedverlies en persisterend (óf bloedverlies met pols ≥ 120)
Hulp
☐ Gynaecoloog met spoed laten komen en hulp roepen
Controle
☐ Bloedverlies wegen en meten quantitatief
☐ RR, pols, saturatie, urine output en EMV à 10 minuten monitoren
☐ Lab (cito en nabellen):Hb, Ht, trombocyten, calcium, fibrinogeen, PT, APTT
Actie
☐ 10-15 L O2 toedienen
☐ NaCl 0.9% of RL 1.5-2 L (4 kolven), totaal max 2 L
☐ Uterusmassage + bimanuele compressie / aortacompressie
☐ Intra-uteriene ballon (condoom / bakri), gaas tamponade, aortacompressie
☐ Hypothermie voorkomen
☐ Geef 2 PC (evt. ongekruist O-neg),en bestel en geef z.n. 2 PC + 2 FFP
☐ Bel anesthesie en OK team
Medicatie ☐ Methergin 0.2mg i.m. (indien placenta geboren en géén hypertensie)
☐ Transexaminezuur 1 gr iv
☐ Calciumgluconaat 1 gr iv bij elke 4 bloedproducten
☐ Optioneel: Misoprostol 400-800mcg rectaal (indien atonie en placenta eruit)
≥ 2000cc bloedverlies óf symptomen van hypovolemische shock (klasse IV)
Hulp
☐ Gynaecoloog + OK team + verlos- en verpleegkundig team gemobiliseerd
Controle
☐ Lab (cito en nabellen): Hb, Ht, trombocyten, calcium, fibrinogeen, PT, APTT
Actie
☐ Uterusmassage + bimanuele compressie / aortacompressie
☐ Massatransfusie na 2L cristalloïden: 2 PC + 4 FFP (verder afh. van lab / kliniek)
☐ Transporteer naar OK (hysterectomie)
Medicatie ☐ Continueer uterotonica
☐ Corrigeer stolling (streef fibrinogeen >2.5 trombo >50)
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