
Bijzondere patiënten...

met HELLP post partum

Team training (acute verloskunde)

Dr. Joost van de Ven

Gynaecoloog

Venticare Live 2019



(potentiële) Belangenverstrengeling

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties met bedrijven

Geen

Sponsoring of onderzoeksgeld ZonMw financiering TOSTI studie

Honorarium of andere (financiële)

vergoeding

Geen

Aandeelhouder Nvt

Andere relatie, namelijk… Geen



Inhoud

 Effectiviteit teamtraining (acute verloskunde) 

 Opzet teamtraining

 Verloskundige noodsituaties 

In relatie tot SEH/IC  





Effectiveness of technology-enhanced 
medical team training in obstetrics

Joost van de Ven
27 juni 2017 



➢ Geboorte hoog-risico 
activiteit

➢ De effectiviteit van 
simulatie teamtraining in de 
verloskunde op 
teamprestatie en 
patiëntuitkomsten
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In-situ

➢ 2 onaangekondigde scenario’s 

➢ Teamprestatie

➢ Significante hogere score

➢ Kirkpatrick niveau 3 



▪ Interventiegroep

▪ 74 teams

▪ 471 zorgverleners

▪ 14.500 vrouwen

▪ Controlegroep

▪ 14.157 vrouwen

▪

▪ Geen verschil in samengestelde 
uitkomstmaat

▪ Halvering schade na schouderdystocie



➢ Nadere analyse

➢ Opgesplitst in 4 kwartalen

➢ Significante verschillen alléén in eerste 
kwartaal



➢ Kosteneffectief indien herhaaltraining 
in ziekenhuis zelf

➢ Voorkomen van complicatie levert extra 
kostenbesparing op 



Opzet teamtraining

 Doel: adequate opvang van de zwangere vrouw in noodsituaties 
met een gezonde moeder én pasgeborene tot gevolg 

 Technical & non-technical skills 

 Multi-professioneel, liefst multidisciplinair! 



Opzet teamtraining

 Professionele trainers? Trainings curricula? 

Medisch technisch/ CRM 

 Team grootte (max. 12 personen)

 Simulatie

Bevordert samenwerking

Afname communicatiefouten

Omstandigheden

Cultuur met aandacht voor (patiënt)veiligheid

• Subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls 
personeel ziekenhuiszorg’ (KiPZ)

• Extra impuls bij- en nascholing en 
opleiden van medewerkers 



Opzet teamtraining

 Low-fidelity vs high-fidelity en/of

hybride simulatoren? 

 Zelf organiseren of uitbesteden?

 Borging & Verankering

“Kracht van herhaling” (inroosteren)

Debriefen

Aandacht (nieuwsbrief, afdelingsoverleg) 



Locatie? 

▪ On-site

▪ realistisch

▪ testen lokale protocollen en werkomgeving

▪ Potentiele nadelen

▪ geen trainingsruimte (VK vol)

▪ afleiding van werkplek

▪ geen gestandaardiseerde training (trainers)

On-site simulatie 
trainingen





Noodsituaties in de verloskunde

 Uitgezakte navelstreng

 Schouderdystocie

 Niet nakomend hoofd bij stuitbevalling

 Abruptio placentae 

 (pre-) eclampsie / HELLP syndroom

 Fluxus postpartum

 Vruchtwaterembolie 

 Reanimatie zwangere vrouw



Pre-eclampsie

 Hypertensie (≥140/90) & proteïnurie (≥0,3 gram/24u)

 1-3% van alle zwangeren

 Placentadysfunctie 



Complicaties

Maternaal Foetaal

Ernstige hypertensie Prematuiteit

Cerebrale bloeding Dysmaturiteit (groeivertraagd)

Oligurie, nierinsufficiëntie RDS

Leverfalen (ruptuur) Foetale nood

HELLP syndroom Intra-uterien overlijden 

Abruptio placentae

Pulmonaal oedeem/ ARDS

Retinaloslating

DIS 



HELLP

 Hemolysis

 Elevated Liver enzymes

 Low Platelets

 Schubs onvoorspelbaar, steeds ernstiger



Behandeling

 Vochtrestrictie

 Bevallen (placenta verwijderen), ≥37 weken AD

 Corticosteroïden (betamethason; Celestone)

 Antihypertensiva (oraal vs iv)

 MgSO4

 Verlagen kans op eclampsie

Tonisch clonisch insult (44% postpartum) 

Termineren van de zwangerschap na stabilisatie RR 



Fluxus postpartum

 Incidentie: 5% → 8%  

 Wereldwijd meest voorkomende oorzaak van maternale sterfte

 In NL meest voorkomende oorzaak van maternale morbiditeit

 WHO: >500cc bloedverlies in eerste 24u na partus

 NL: ≥ 1000cc bloedverlies

 >12.000 vrouwen ≥1000cc bloedverlies

 750 IC opname, chirurgische interventie of transfusie >4 PC’s
noodzakelijk



Oorzaken

 Atonie uterus

 Laceratie tractus genitalis

 Inversio uteri

 Retentio placentae

 Placentarest

 Maternale stollingsstoornissen



Behandeling

 Uterotonica (oxytocine, sulproston, methergine, eventueel 
misoprostol)

 Niet medicamenteus

Intra-uteriene ballon



Maar….



Behandeling 

o Compressiehechtingen

o Brace suture (B-Lynch) 

o Simple brace (Haymann) 

o Square suture (Cho)

o Perreira suture

o Embolisatie

o Hysterectomie 



Vulling & stolling 

o Onvoldoende argumenten om meer te suppleren dan verloren is

o Restrictieve vulling met “permissive hypotension” →minder 
progressie naar ernstig bloedverlies en minder sterfte

o Kristalloïden voorkeur, liefst verwarmd 

o Bloedverlies 500-1000cc stollingstesten beperkte waarde

o Actief bloedverlies ≥ 1000cc of bij toedienen >2000cc kristalloïden 
→ routine stollingsonderzoek 



o Stollingsafwijkingen → corrigeren

o 1-2 gram tranexaminezuur (therapeutisch)

o Preventief significante reductie bloedverlies bij electieve SC en 
vaginale partus

o Vermindering progressie naar ernstige HPP

o Ongeacht oorzaak 1 gram iv, herhalen na 30 min indien nodig

o Niet starten >3 uur postpartum

o Risico’s op trombose zeer laag 

o Fibrinogeen (>2,5) 1-2 gram



Take to work message

 “Error is inevitable, harm is not”

 Teamtraining verbetert teamprestatie &

klinische uitkomsten

 Herhaaldelijk trainen op eigen werkplek,

liefst multidisciplinair

 Inzicht in PE/HELLP en FPP 






