LANDELIJKE RICHTLIJN
HEVIG MENSTRUEEL BLOEDVERLIES

Vakgroep Gynaecologen Suriname

Doel
Dit protocol richt zich op hevig menstrueel bloedverlies en is bedoeld om eenduidig beleid te
verstrekken ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de zorg. Buiten de scope vallen irregulair
menstrueel bloedverlies, bloedverlies tijdens de zwangerschap, poli-, oligo- en amenorroe.
Het protocol kan als leidraad dienen voor zowel de eerste- als tweedelijnszorg.
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Inleiding en definities
Hevig menstrueel bloedverlies is een veel voorkomende klacht, waarmee vrouwen de (huis)arts
bezoeken. Het is namelijk een klacht, die kan leiden tot ongemak en een negatieve invloed kan
hebben op de sociale-, emotionele- en fysieke kwaliteit van het leven. Ook kan deze klacht tot
werkverzuim leiden.1,2 Het is daarom belangrijk om een vrouw met hevig menstrueel bloedverlies
gepaste zorg te bieden volgens de huidige inzichten. In het verleden werd deze klacht definitief
behandeld middels een hysterectomie. Echter wordt nu eerder geneigd een conservatieve
behandeling aan te bieden, gelet op de kosteneffectiviteit, risico’s en belasting van de operatie
en de wens van vele vrouwen om hun baarmoeder te behouden.2
In dit protocol bespreken we de verschillende diagnostische en behandelmogelijkheden voor
hevig menstrueel bloedverlies in Suriname
Definities en afkortingen3,4
•
•

Hevig menstrueel bloedverlies (HMB): excessief menstrueel bloedverlies dat interfereert
met de fysieke, emotionele, sociale en materiële kwaliteit van leven van een vrouw
LNG-IUD: levonorgestrel-releasing intrauterine device / hormoonhoudend spiraal

• SIS: saline infusion sonography
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Achtergrondinformatie 1,5
Kennis over de menstruatiecyclus is van belang om de etiologie van hevig menstrueel
bloedverlies te begrijpen. De normale mentruatie cyclus duurt 21-35 dagen en begint met de
menstruatie.
Achtereenvolgend vinden plaats:
•
•
•

Proliferatieve-/oestrogene-/folliculaire fase (varieert in lengte 7- 21 dagen)
Midcyclische ovulatie (enkele uren)
Secretoire-/progestatieve-/luteale fase (vrijwel altijd 14 dagen).
Figuur 1 Menstruatiecyclus

Onder invloed van GNRH, geproduceerd door de
hypothalamus, wordt de hypofyse aangezet tot secretie van
FSH en LH, welke op hun beurt de ovariae stimuleren tot
oestrogeen- en progesteronproductie. Het endometrium is
het meest hormoongevoelige weefsel in het menselijk
lichaam. Tijdens de proliferatieve fase wordt het
endometrium dikker en gedurende de secretoire fase
wordt het endometrium receptief voor het innestelen van
het embryo. Indien geen zwangerschap optreedt, komt
tijdens de menstruatie het epitheel van het endometrium
los, ten gevolge van dalende geslachthormonen van het
stervende corpus luteum (zie figuur 1).
De normale menstruatieduur varieert tussen 4 en 8 dagen.
De gemiddelde hoeveelheid bloedverlies tijdens de menstruatie ligt tussen de 25-80 ml. Er is
sprake van hevig menstrueel bloedverlies wanneer er meer dan 80 ml bloedverlies is.
Echter werd bij deze hoeveelheid geen anemie gemeten in studies. Bij een bloedverlies van 120
ml of meer was er wel sprake van een laag hemoglobine- en ferritine gehalte. Daarom wordt door
gynaecologen een afkappunt van 120 ml bloedverlies gehanteerd om te kunnen spreken van
HMB.
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Etiologie2,4
De oorzaken van HMB kunnen geclassificeerd worden middels het acronym: PALM -COEIN

PALM (Structurele oorzaken)
•
•
•
•

Poliepen
Adenomyosis
Leiomyoom
Maligniteit en hyperplasie

COEIN (Niet- structurele oorzaken)
•
•
•
•
•

Coagulopathie
Ovalulatoire dysfunctie
Endometrium
Iatrogeen
Nog niet geclassificeerd

De etiologie van HMB is echter uitgebreid. Oorzaken kunnen ook zijn:
•
•
•
•
•

Medicatiegebruik, zoals orale anticoagulantia, corticosteroїden, calciumantagonisten,
aromataseremmers, ritonavir, SSRI’s en venlafaxine.
Koperspiraal. Na het inbrengen van een koperspiraal duurt de menstruatie vaak langer
dan voor de vrouw normaal is. Dit is na 3 maanden meestal weer gestabiliseerd.
Comorbiditeiten zoals hoog BMI, patiënten met coagulopathieën
Hormonale afwijkingen. Zowel hyper- als hypothyreoidie kunnen leiden tot HMB.
Essentieel hevig menstrueel bloedverlies. Hiervan spreekt men, wanneer er na
aanvullend onderzoek, geen oorzaak is gevonden voor het HMB. Hierbij lijkt een
fysiologische genetische variatie van hemostase in het endometrium een verklarende rol
te spelen. Middels wetenschappelijk onderzoek bij vrouwen met essentieel hevig
menstrueel bloedverlies zijn er minder stabiele hemostatische proppen in het
endometrium aangetoond. Dit is het gevolg van een verhoogde concentratie aan
trombocytenaggregatie remmende prostaglandine E2, een toename van prostaglandineE2-receptoren en hogere concentraties van plasminogeenactivator in het endometrium.

Bij HMB kan er sprake zijn van anatomische of organische afwijkingen of er wordt geen oorzaak
vastgesteld (essentieel HMB)

5

Anamnese 1,6,7
Algemeen
•

Voorgeschiedenis en comorbiditeit uitvragen (operaties, bekende ziekten, bekend bij
andere specialisten, medicatiegebruik, allergieën)

Aard van het bloedverlies
•

•

Begin, beloop, regelmaat en lengte van de cyclus, duur van het bloedverlies, hoeveelheid
bloedverlies (stolsels en eventueel gebruik van dubbele bescherming bijvoorbeeld
tampon en maandverband tegelijk)
Tussentijds bloedverlies, post coïtaal bloedverlies.

Beoordelen hoeveelheid bloedverlies
De klacht hevig menstrueel bloedverlies, blijkt niet altijd te correleren met de objectief gemeten
hoeveelheid. Voor een betere beoordeling van het bloedverlies, is de menstruatie score kaart
een goed hulpmiddel. Hiermee geeft de vrouw zelf de mate van doordrenking van elk verband of
tampon aan bij het verschonen. Dit noteert zij dagelijks op een voorgedrukte kaart. Met deze
kaart kan een totale score berekend worden voor het bloedverlies tijdens de menstruatie (zie
figuur 2).
Een totale score van 150 of meer maakt de diagnose hevig menstrueel bloedverlies
waarschijnlijk. Indien de vrouw klaagt van HMB, maar volgens de menstruatiescorekaart niet
voldoet aan HMB, verdient zij wel de volledige aandacht voor haar klacht, maar kan zij in ieder
geval gerustgesteld worden en hoeven er geen invasieve therapiёn te volgen.
Andere opties zijn de mevrouw te instrueren zelf een menstruatiekalender bij te houden in haar
agenda, een schrift of applicatie op de telefoon zoals de gratis app ‘Menstruatiekalender’.

Figuur 2 Menstruatiescorekaart. De score wordt
gecalculeerd door het aantal maandverbanden of tampons te vermenigvuldigen met factor 1 of 5 voor
respectievelijk licht of matig doordrenkte maandverbanden of tampons. In geval van een volledig
doordrenkte tampon, vermenigvuldig dan met factor 10 en bij een volledig doordrenkt maandverband,
vermenigvuldig met factor 20.
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Impact op de kwaliteit van het leven
•
•
•

Werkverzuim
Invloed op de seksualiteit
Ongemak bij dagelijkse bezigheden

Aanwijzing specifieke oorzaken
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekenen van anemie (duizeligheid (vooral bij het opstaan), vermoeidheid,
kortademigheid, hartkloppingen). Let wel, wanneer de anemie zich geleidelijk ontwikkeld
heeft, past het lichaam zich aan en kunnen patiёnten verassend weinig klachten ervaren
Dysmenorroe (kan suggestief zijn voor een intra-uteriene afwijkingen z.a. myomen of
adenomyosis) en persisterend intermenstrueel bloedverlies.
Mogelijkheid van zwangerschap
Gebruik van (hormonale) anticonceptie
Risico SOA
Opvliegers
Ontstaan klachten na eerdere sectio
Medicatiegebruik
Laatste keer cervixscreening (cytologie/VIA)
Uitvragen hemorragische diathese: hevig menstrueel bloedverlies vanaf de menarche,
fluxus postpartum, lang nabloeden bij een verwonding, tandextractie of na een
chirurgische ingreep, spontaan ontstaan van blauwe plekken, tandvlees- of
neusbloedingen en het voorkomen van een verhoogde bloedingsneiging in de familie.
Indien er sprake is van een positieve anamnese voor eerdergenoemde klachten, is nader
onderzoek naar een stollingsstoornis door een hematoloog gerechtvaardigd.

De menstruatiescorekaart (‘pic torial blood loss assessment chart ’, PBAC of soortgelijke
kaarten/apps) geeft de beste schatting van de hoeveelheid bloedverlies; met de score kan
onderscheid gemaakt worden tussen hevig en niet afwijkend bloedverlies.
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Lichamelijk onderzoek6,8
•
•
•

Algemene indruk
Speculumonderzoek: beoordelen cervix en vaginawanden, eventueel afnemen cytologie
Vaginaal toucher/ bimanueel onderzoek (grootte, vorm, mobiliteit uterus, eventueel
palpeerbare abdominale massa’s)

In geval van acuut hevig menstrueel bloedverlies, let op:
•
•

Tekenen van hypovolemie ((orthostatische) hypotensie, tachycardie)
Bleke slijmvliezen of huid, blauwe plekken of petechiёn

Aanvullend onderzoek1,6,8
Laboratorium onderzoek:

• Hemoglobine, MCV
•
•

NB: een normaal hemoglobinegehalte sluit HMB niet uit
Zwangerschapstest (urine) bij vrouwen in de fertiele levensfase
Standaard onderzoek naar Chlamydia trachomatis is bij HMB als enige klacht is niet
geїndiceerd.

• Stollingsonderzoek, indien:
o HMB vanaf de menarche
o Klachten passen bij stollingsstoornis
o Positieve familie anamnese voor een verhoogde bloedingsneiging
Acuut hevig bloedverlies:
•
•

Bloedgroep, rhesus, kruisproef
Overweeg APTT en fibrinogeen indien excessief bloedverlies

Beeldvormend onderzoek:
•

•
•

Verricht een transvaginale echo (TVE), bij voorkeur in de eerste helft van de cyclus
(intracavitaire myomen en endometriumpoliepen zijn dan beter te beoordelen, omdat
het endometrium dan dun is). Bij twijfel over een intra-uteriene afwijking kan een saline
infusion sonography (SIS)/waterecho een toegevoegde waarde hebben.
Indien een TVE niet gewenst is (bijv. virgo) kan een transabdominale echo (TAE) met volle
blaas verricht worden
Bij een afwijkende of inconclusieve contrastecho is vervolgonderzoek middels
hysteroscopie geїndiceerd.
Een MRI kan pas overwogen worden, indien er vermoedelijk sprake is van adenomyose
op de TVE of op basis van klinische symptomen en indien dit therapeutische
consequenties heeft.
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Endometriumdiagnostiek
Het advies is een pipelle of diagnostische curettage te verrichten bij
o
o
o
o

Vrouwen > 45 jaar
Tamoxifen gebruik
Falen van conservatieve therapie
Vrouwen met langdurige ononderbroken blootstelling aan oestrogenen (bv.
Obesitas, PCOS)

De hemoglobinewaarde moet ten minste eenmaal worden bepaald. Doe altijd een
zwangerschapstest bij vrouwen in de fertiele levensfase

Eerste keus voor beeldvormend onderzoek is transvaginale echoscopie. Een waterechografie
heeft een toegevoegde waarde bij het vermoeden op intracavitaire afwijkingen

Het advies is een hysteroscopie te verrichten als de contrastechografie geen uitsluitsel geeft

Het advies is endometriumdiagnostiek te doen bij HMB bij vrouwen > 45 jaar, die tamoxifen
gebruiken, die therapieresistent zijn en die blootstelling aan oestrogenen hebben gehad
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Beleid
Bij hevig menstrueel bloedverlies zonder (vermoeden van) een specifieke oorzaak zijn de
verschillende medicamenteuze behandelingen gelijkwaardig.
De keuze is afhankelijk van de oorzaak van het bloedverlies, het bloedingspatroon en de ernst
van het bloedverlies. Ook wordt de behandeling gekozen aan hand van de voorgeschiedenis,
medicatiegebruik, al dan niet bestaande kinderwens en behandelvoorkeur van de patiënt
Overzicht conservatieve mogelijkheden 1,6

Acuut hevig
bloedverlies
Combinatiepil

Progestagenen

Advies dosering

Effectiviteit

Notitie

Eenfasepil (oestrogeen 30
microg/levonorgestrel 150
microg ) 3dd gedurende 7
dagen, waarna 1dd 1
continueren
Norethisteron 3dd 5 mg
gedurende 7 dagen

Bloedverlies na 3
dagen gestopt bij
88%

! Niet gebruiken bij patiënten met
verhoogd risico op trombose z.a.
roken, >35 jaar, hypertensie,
trombose in VG!

Bloedverlies na 3
dagen gestopt bij
70%

Tranexaminezuur 3dd 1000-1500mg oraal
gedurende 3-4 dagen

Bloedverlies
verminderd
gemiddeld met 3555%

Vaak hevige onttrekkingsbloeding.
Advies: aansluiten OAC
continueren. Onttrekkingsbloeding
hoeft niet afgewacht te worden
Kan in combinatie met NSAID,
maar niet combineren met
oestrogenen bevattende
anticonceptiva

Chronisch HMB

Dosering

Effectiviteit

Notitie

Combinatiepil

Eenfasepil (oestrogeen 30
microg/levonorgestrel 150
microg ) 1dd1 eventueel
met stopweek

Bloedverlies
verminderd
gemiddeld met
50%

Kan doorbraakbloedingen/
spotting veroorzaken. Niet
gebruiken indien trombose in VG
of langdurige immobilisatie
Evalueer na 3-6 maanden
In de eerste 3 maanden kan er
sprake zijn van (dagelijks) spotting.
Bij 70% na 2 jaar amenorroe

Hormoon IUD

Alleen die met 52 ug zijn
goed bevonden om
menstrueel bloedverlies te
controleren
Tranexaminezuur Gedurende 3 dagen van de
menstruatie met hevigste
klachten
3dd 1000-1500mg oraal
NSAIDs
Gedurende 3 dagen van de
menstruatie met hevigste
klachten

Bloedverlies
verminderd
gemiddeld met
90%
Bloedverlies
verminderd
gemiddeld met 3555%
Bloedverlies
verminderd
gemiddeld met 2030 %

Kan in combinatie met NSAID,
maar niet combineren met
oestrogenen bevattende
anticonceptiva
Niet te gebruiken bij patiënten
met coagulopathieën
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Bloedtransfusies
Chronische anemie
Indien sprake van Hb ondermijnend bloedverlies kan het noodzakelijk zijn het
hemoglobinegehalte te corrigeren. Het advies is alleen bij klinisch onstabiele patiënten een
bloedtransfusie toe te dienen en zeer terughoudend te zijn bij vrouwen met een kinderwens (in
de toekomst). Terughoudendheid is gewenst om het aantal gevallen van hemolytische ziekte bij
pasgeborenen ten gevolge van anti-K anti-c en anti-E zo veel mogelijk te reduceren. Een Hb < 3
mmo/L is een absolute indicatie voor een erytrocytentransfusie.
Diverse groepen patiënten, onder wie kritisch zieken op de intensive care afdeling, blijken
dezelfde overleving te hebben bij een restrictief als een liberaal transfusiebeleid. Dit betreft
geen acuut bloedende patiënten.
Acute anemie
Voor acuut Hb ondermijnend bloedverlies kan de 4-5-6 regel gebruikt worden.

De enige indicatie voor een therapeutische erytrocytentransfusie bij een chronische anemie is
een symptomatische anemie (tachycardie, dyspneu, hartkloppingen, angina pectoris,
duizeligheid, syncope)
Terughoudendheid geboden bij vrouwen in de fertiele levensfase om hemolytische ziekte bij
pasgeborenen te voorkomen
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Invasieve behandelmogelijkheden
De noodzaak om HMB chirurgisch te behandelen hangt af van de oorzaak van het bloedverlies,
de stabiliteit van de patiënt, de Ernst van de bloeding, reactie op eerdere conservatieve
therapie en eventueel onderliggende aandoeningen.
Chirurgische opties

Indicatie

Hysteroscopie

Indien sprake van intracavitaire afwijking (poliep, myoom) dan transcervicale
resectie poliep/myoom (type 0-1) geïndiceerd

Curettage

Inadequate behandeloptie voor HMB, tijdelijke reductie van bloedverlies.
Alleen indien bij hysteroscopie intracavitaire afwijkingen gezien zijn die
middels curettage verwijderd kunnen worden of indien als diagnostiek indien
SIS/hysteroscopie niet mogelijk
Invasief
Geserveerd voor vrouwen die therapieresistent zijn of waar medicatie
gecontra- indiceerd is. Er moet sprake zijn van een voltooide kinderwens
Kan abdominaal, vaginaal of laparoscopisch
Met name submuceuze myomen (type 0-3) is het nut van verwijderen van de
myomen in reductie van bloedverlies bewezen. Voor intramurale myomen is
hiervoor geen evidence

Hysterectomie

Myoomenucleatie

Embolisatie a. uterina

Nog niet mogelijk in Suriname

Endometriumablatie

Gemodificeerd mogelijk (coaguleren endometrium)

In de behandeling van acuut hevig bloedverlies heeft een orale anticonceptie schema goed
effect, maar mag alleen bij low risk patiënten worden toegediend
Indien sprake van chronisch HMB is plaatsen van een hormoonhoudend IUD het meest
effectief. Echter wordt dit niet vergoed door de verzekering
Bij submucosale myomen en HMB is een hysteroscopische verwijdering dan wel een
myoomenucleatie aangewezen

Een therapeutische curettage is een inadequate behandeloptie voor HMB
Een hysterectomie kan overwogen worden indien er geen andere behandelopties zijn en de
patiënt een voltooide kinderwens heeft
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Intracavitaire afwijking
of inconclusief

Flowchart beleid HMB
Premenopauzale vrouw met hevig
menstrueel bloedverlies

Plannen hysteroscopie*

Anamnese
Menstruatie score kaart
Speculum onderzoek

Geen intracavitaire
afwijking

Vaginaal toucher
Hemoglobine
Zwangerschapstest

Verdenking
intracavitaire afwijking

SIS echo*

Transvaginale echo

Geen verdenking
intracavitaire afwijking

Myomen (niet intracavitair)
Adenomyosis

Conservatieve therapie

Hormonaal :

Niet- hormonaal

OAC (A+Ch)

Tranexaminezuur
(A+Ch)

Mirena (Ch)
Progestagenen (A)

NSAIDs (Ch)

Myoomenucleatie
A= Acuut hevige menstruatie / Ch = Chronisch HMB

Hysterectomie

*SIS echo/ hysteroscopie gouden standaard bij verdenking intracavitaire afwijking. Indien deze
mogelijkheden niet beschikbaar in uw ziekenhuis, is een diagnostische curettage een optie
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Aanbeveling
•

De menstruatiescorekaart (‘pic torial blood loss assessment chart ’, PBAC of soortgelijke
kaarten/apps) geeft de beste schatting van de hoeveelheid bloedverlies; met de score kan
onderscheid gemaakt worden tussen hevig en niet afwijkend bloedverlies.
• De hemoglobinewaarde moet ten minste eenmaal worden bepaald. Doe altijd een
zwangerschapstest bij vrouwen in de fertiele levensfase
• Eerste keus voor beeldvormend onderzoek is transvaginale echoscopie. Een
waterechografie heeft een toegevoegde waarde bij het vermoeden op intracavitaire
afwijkingen
• Het advies is een hysteroscopie te verrichten als de contrastechografie geen uitsluitsel
geeft
• Het advies is endometriumdiagnostiek te doen bij HMB bij vrouwen > 45 jaar, die
tamoxifen gebruiken, die therapieresistent zijn en die blootstelling aan oestrogenen
hebben gehad
• De enige indicatie voor een therapeutische erytrocytentransfusie bij een chronische
anemie is een symptomatische anemie (tachycardie, dyspneu, hartkloppingen, angina
pectoris, duizeligheid, syncope)
• Terughoudendheid geboden bij vrouwen in de fertiele levensfase om hemolytische ziekte
bij pasgeborenen te voorkomen
• In de behandeling van acuut hevig bloedverlies heeft een orale anticonceptie schema
goed effect, maar mag alleen bij low risk patiënten worden toegediend
• Indien sprake van chronisch HMB is plaatsen van een hormoonhoudend IUD het meest
effectief. Echter wordt dit niet vergoed door de verzekering
• Bij submucosale myomen en HMB is een hysteroscopische verwijdering dan wel een
myoomenucleatie aangewezen
• Een therapeutische curettage is een inadequate behandeloptie voor HMB
• Een hysterectomie kan overwogen worden indien er geen andere behandelopties zijn en
de patiënt een voltooide kinderwens heeft
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