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2.8 Veneuze trombo-embolie en trombofilie 
 
Inleiding 
Een trombus is een bloedstolsel in een bloedvat en kan leiden tot afsluiting van ader of slagader. Bij 
diepe veneuze trombose (DVT) is er sprake van een partiële of complete afsluiting van een van de diep 
veneuze vaten door een trombus. Bij longembolie is er sprake van één of meerdere embolieën 
(losgelaten stolsels) in een longarterie. Veneuze trombo-embolie (VTE) wordt voor zowel DVT als voor 
longembolie gebruikt. 
Een neiging tot vorming van een trombo-embolie wordt gedefinieerd als trombofilie. Hierbij kunnen 
erfelijke en verworven afwijkingen van het stollingssysteem een rol spelen. Bij aandoeningen die de 
bloedsamenstelling en daarmee de hemostase beïnvloeden kan het dus gaan om genetisch bepaalde 
(erfelijke) aandoeningen. Het merendeel van de aandoeningen die invloed hebben op de bloedstroom 
en de vaatwand is verworven. 
Verandering van de bloedstroomsnelheid of de vaatwand gaat gepaard met verandering van 
hemostase en daarmee met een kans op het ontstaan van een trombo-embolie. Deze veranderingen 
kunnen optreden door hormonale invloeden zoals het gebruik van anticonceptie, bij een 
zwangerschap en tijdens de kraamperiode. Een andere risicofactor voor het ontwikkelen van een 
trombo-embolie is de aanwezigheid van antifosfolipidenantistoffen. Dit zijn antistoffen die in de loop 
van het leven kunnen ontstaan (verworven). Er is sprake van het antifosfolipidensyndroom (een auto-
immuunziekte) bij aanwezigheid van deze antistoffen in combinatie met (recidiverende) veneuze en/of 
arteriële trombussen en/of (recidiverende) zwangerschapscomplicaties. Er zijn ook nog andere - veelal 
genetische - aandoeningen die de hemostase beïnvloeden. 
 
De incidentie van VTE in de zwangerschap wordt geschat op 0,5 tot 1 per 1000 zwangerschappen. Dit 
is ongeveer vijfmaal hoger dan bij niet-zwangere vrouwen van dezelfde leeftijd. In de eerste drie 
maanden postpartum is het absolute risico op het ontstaan van een VTE ongeveer 1-2 per 1000. Het 
risico hierop is het hoogst is na een secundaire (in opzet niet geplande) sectio caesarea (NIV & NVOG, 
2016). VTE in de zwangerschap kan gepaard gaan met morbiditeit en mortaliteit van moeder en kind. 
Preconceptionele identificatie van vrouwen met een verhoogd risico op VTE biedt de mogelijkheid tot 
counseling over de risico’s op VTE en het bespreken van de mogelijkheden van (profylactische) 
behandeling tijdens de zwangerschap en/of het kraambed. 
 
Methodiek 
De volgende punten worden in dit hoofdstuk besproken: 
� Wat zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van VTE in de zwangerschap en wat zijn de 

risico’s voor vrouwen met een verhoogd risico op VTE in de zwangerschap? 
� Zijn er effectieve interventies mogelijk voorafgaand aan de zwangerschap die de uitkomst van 

de zwangerschap positief beïnvloeden? 
� Wie kan deze interventies uitvoeren? 
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Standaard ‘Diepe Veneuze Trombose en Longembolie’ (NHG, 2015);  
- Richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ – module ‘Preventie van Veneuze trombo-embolie in de 

verloskunde’ (NIV, 2016); 
- Richtlijn ‘Diagnostiek, behandeling en preventie van veneuze trombo-embolie in de 

zwangerschap’ (NVOG, 2009);  
-  Green-top Guideline No. 37b: The Acute Management of Thrombosis and Embolism during 

Pregnancy and the Puerperium (RCOG,2015). 
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Voor uitgebreide informatie over indicaties voor behandeling van VTE en postpartum profylaxe wordt 
verwezen naar de oorspronkelijke richtlijnen. 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van de zorg 

• VTE en zwangerschap 
Zwangere vrouwen hebben door de hormonale veranderingen die zich voordoen in de zwangerschap 
en de postpartum periode een hoger risico op het ontwikkelen van een VTE dan vrouwen die niet 
zwanger zijn. VTE in de zwangerschap kan leiden tot trombose en embolieën in longen en hersenen. 
Fatale longembolieën zijn een belangrijke oorzaak van maternale sterfte in de westerse wereld (NIV, 
2016). Verder gaat trombofilie gepaard met een hoger risico op arteriële trombo-embolische 
processen, ernstige pre-eclampsie, miskramen, infarcering van de placenta, placentaloslating, foetale 
groeivertraging, foetale cerebrale infarcten en foetale sterfte (NHG, 2011). 
 

• Risicofactoren 
Naast zwangerschap als risicofactor worden in de richtlijnmodule Preventie van veneuze trombo-
embolie in de verloskunde diverse risicofactoren voor VTE beschreven (NIV & NVOG, 2016): 
 Een eerder doorgemaakte VTE geeft een kans van 6% op VTE in een zwangerschap indien er 

geen profylactische behandeling plaatsvindt. De kans is hoger bij vrouwen bij wie de VTE optrad 
zonder aanwijsbare uitlokkende factor (zoals operatie of strikte immobiliteit) of als de VTE was 
ontstaan op basis van hormonale invloeden. 

 Draagsters van erfelijke trombofilie hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een VTE 
tijdens de zwangerschap en in het kraambed ook wanneer zij nog niet eerder een VTE 
doormaakten. Vrouwen met een homozygote factor V Leiden mutatie of homozygote 
protrombine 20210A mutatie én een positieve familieanamnese voor VTE hebben het hoogste 
risico op het ontwikkelen van een VTE in de zwangerschap en de kraamperiode. De relatieve 
risico’s en de absolute risico’s van VTE gerelateerd aan zwangerschap en kraambed worden 
uitgebreid weergegeven in de richtlijnmodule Preventie van veneuze trombo-embolie in de 
verloskunde.  

 Vrouwen met tenminste één eerstegraads familielid met doorgemaakte VTE hebben een 3,7 tot 
8,5 maal hoger risico dan vrouwen zonder deze belaste familiegeschiedenis (NIV & NVOG, 2016). 

Overige risicofactoren voor VTE zijn een voorgeschiedenis van oppervlakkige tromboflebitis en 
obesitas. Vanaf een body mass index (BMI) van meer dan 29 kg/m2 hebben vrouwen (niet specifiek 
zwangere vrouwen) een twee- tot driemaal hogere kans op VTE (NIV & NVOG, 2016).  Het is onbekend 
of er een interactie bestaat tussen obesitas en zwangerschap en het risico op VTE, of dat de 
risicostijgingen door obesitas en zwangerschap additief zijn.  
 

• Interventies  
Indien er een indicatie bestaat voor het levenslang gebruik van antistolling in verband met 
recidiverende VTE wordt preconceptioneel met deze vrouwen besproken wat de risico’s zijn van het 
gebruik van de medicatie. Er is onvoldoende ervaring met directe orale anticoagulantia (DOAC’s) in de 
zwangerschap. Vrouwen met een zwangerschapswens die een DOAC gebruiken, dienen over te 
stappen naar een cumarinederivaat (orale vitamine-K-antagonisten), bij voorkeur acenocoumarol. 
Acenocoumarol heeft een kortere halfwaardetijd dan andere cumarinederivaten zoals fenprocoumon 
(NIV & NVOG, 2016). Cumarinederivaten hebben geen teratogeen effect tijdens de eerste zes weken 
van de zwangerschap (gerekend vanaf de eerste dag vanaf de laatste menstruatie). Na afloop van deze 
periode bestaat over de veiligheid van cumarinederivaten enige onzekerheid (NIV & NVOG, 2016; TIS). 
Bij een daadwerkelijke zwangerschap (positieve zwangerschapstest) dient de vrouw daarom over te 
stappen op een laagmoleculair gewicht heparine (LMHW) (NIV & NVOG, 2016). LMHW passeert de 
placenta niet en wordt daardoor veilig geacht in de zwangerschap. Bij overzetting van orale 
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anticoagulantia naar LMWH voorafgaand aan de zesde zwangerschapsweek wordt geen verhoogd 
risico op aangeboren afwijkingen gevonden (NIV & NVOG, 2016; TIS). Vrouwen die een 
cumarinederivaat gebruiken wordt geadviseerd om zo spoedig mogelijk een zwangerschapstest te 
doen na een gemiste menstruatie zodat de medicatie tijdig kan worden omgezet in LMHW. Dit traject 
vergt uitleg in de preconceptieperiode. 
 

• Onderzoek voor risico-inschatting en profylactische behandeling 
Alleen bij een recidief VTE of bij een eerste episode van VTE met aangetoond familiair VTE 
(gedefinieerd als verschillende familieleden in meer dan één generatie met VTE) spreekt de NHG-
standaard over de optie voor verder onderzoek door de internist (NHG, 2015). Het is niet gebruikelijk 
om bij een eerste episode van VTE routinematig onderzoek naar erfelijke trombofilie te doen, omdat 
de uitslag in het algemeen geen gevolgen voor het therapeutisch beleid heeft (NHG, 2015). 
 
De richtlijnmodule Preventie van veneuze trombo-embolie in de verloskunde is explicieter in de 
indicatiestelling voor profylaxe in de zwangerschap en in de postpartum periode (zie ook de tabel 
hieronder), namelijk voor: 
1. Vrouwen waarbij de VTE optrad zonder aanwijsbare uitlokkende factor (dus geen sprake van 

immobilisatie of een operatie) dan wel als deze op basis van hormonale invloeden was 
opgetreden (OAC-gebruik, zwangerschap of kraamperiode).  

2. Vrouwen met een hoog risico op basis van multipele episodes van VTE zonder risicofactoren of 
persisterende risicofactoren.  

3. Vrouwen met een homozygote factor V Leiden mutatie of homozygote protrombine 20210A 
mutatie én een positieve familieanamnese voor VTE (tenminste één eerstegraads familielid met 
VTE). 

 
Naast bovenstaande indicaties voor profylaxe in de hele zwangerschap expliciteert de richtlijn ook 
wanneer er een indicatie is voor postpartum profylaxe bij de verschillende vormen van erfelijke 
trombofilie. De indicatie is afhankelijk van het type erfelijke trombofilie en of er een positieve 
familieanamnese (eerstegraad) voor VTE is (NIV, 2016). 
 
 

Geen profylaxe Alleen postpartum profylaxe 
gedurende 6 weken 
Risicoverschil op VTE risico 
met en zonder LMWH 
tenminste 1% (10 per 1000 
vrouwen), NNT 100 

Antepartum én 6 weken postpartum 
profylaxe 
Risicoverschil op VTE risico met en 
zonder LMWH tenminste 3% (30 per 
1000 vrouwen), NNT 33 

Algemene populatie* Vrouwen met een eenmalige 
episode van een VTE uitgelokt 
door operatie of strikte 
immobilisatie 

Vrouwen met een eenmalige episode 
van VTE, uitgelokt door pil, 
zwangerschap, kraamperiode, of 
zonder uitlokkende factor (ongeacht 
de aanwezigheid van trombofilie) 

Vrouwen* met een 
positieve 
familieanamnese voor 
VTE 

Vrouwen* bekend met 
erfelijke trombofilie** en een 
positieve (eerstegraad) 
familieanamnese voor VTE 

Vrouwen met recidiverende VTE in de 
voorgeschiedenis 

Vrouwen* bekend met 
erfelijke trombofilie** 
zonder familieanamnese 
voor VTE 

Vrouwen* bekend met 
homozygote factor V Leiden 
of protrombine mutatie 
zonder familieanamnese voor 
VTE 

Vrouwen* bekend met homozygote 
factor V Leiden of protrombine 
mutatie met familieanamnese voor 
VTE 
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* zonder VTE in de voorgeschiedenis 

**antitrombine, proteïne C of proteïne S-deficiëntie of heterozygote factor V Leiden of heterozygote protrombine mutatie, of dubbelheterozygotie voor factor 

V Leiden en protrombinemutatie. 

 
Organisatie van zorg 
De diagnostiek en behandeling van DVT vindt in het algemeen steeds meer plaats bij de huisarts. Een 
(vermoeden op) longembolie is altijd een indicatie om te verwijzen naar de tweede lijn (internist of 
longarts, afhankelijk van hoe de zorg in het regionale ziekenhuis is georganiseerd) (NHG, 2015). Bij 
vrouwen die al antistolling gebruiken, beoordeelt de gynaecoloog de medicatie. De internist zal indien 
noodzakelijk deze vrouwen instellen op acenocoumarol. In de preconceptieperiode bespreekt de 
gynaecoloog de risico’s van het gebruik van medicatie met de vrouwen die in verband met 
recidiverende VTE levenslang antistolling gebruiken.  
 
Conclusies  
- Aanvullend onderzoek naar trombofilie bij vrouwen na de eerste episode VTE heeft geen 

toegevoegde waarde. 
- Bij één of meerdere eerstegraads familieleden met een VTE is er een verhoogd risico op VTE in 

de zwangerschap.  
- Afhankelijk van de aanwezigheid en type van trombofilie bij de aanstaande zwangere wordt 

onderscheid gemaakt óf en wanneer VTE-profylaxe geïndiceerd is. 
- VTE Profylaxe is na een voorafgaande VTE hoe dan ook geïndiceerd in de hele zwangerschap 

behalve als de VTE is uitgelokt door een operatie of strikte immobilisatie. In dat geval kan VTE-
profylaxe beperkt blijven tot de postpartum periode.  

- LMWH heeft de voorkeur in geval van een indicatie tot tromboseprofylaxe tijdens de 
zwangerschap. Tijdens de zwangerschap is het gebruik van vitamine K- antagonisten (na eerste 
6 weken van de zwangerschap) en DOAC’s gecontraïndiceerd. 

 
Overwegingen 
De PIL-werkgroep is van mening dat onderzoek naar erfelijke trombofilie bij de internist is geïndiceerd 
bij vrouwen met één of meerdere eerstegraads familieleden met VTE om vast te stellen of er een 
indicatie bestaat voor VTE profylaxe in de zwangerschap of het kraambed. Vrouwen die homozygoot 
zijn voor factor V Leiden of protrombine genmutatie met eerstegraads familieleden met VTE worden 
gecounseld over de mogelijkheden en gevolgen van profylactische antistolling gedurende de hele 
zwangerschap. De internist zal dit schriftelijk met de gynaecoloog afstemmen.  
 
Vrouwen met een indicatie voor profylactische behandeling gedurende de hele zwangerschap worden 
preconceptioneel verwezen naar de gynaecoloog. De gynaecoloog geeft voorlichting over de risico’s 
van profylactische antistolling.  
 
Indien er geen noodzaak is tot het gebruik van profylactische antistolling in de zwangerschap en deze 
beperkt kan blijven tot de postpartum periode, kan dit preconceptioneel met de zwangere besproken 
worden. Het moment van starten met VTE-profylaxe in de zwangerschap bij risicogroepen wordt niet 
in de richtlijnen gemeld. De RCOG-guideline noemt dat er zo vroeg mogelijk in de zwangerschap kan 
worden begonnen met LMWH (RCOG, 2015). Het is ook een optie om vrouwen reeds preconceptioneel 
over te zetten op LMWH. 
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Aanbevelingen 
Aanbevelingen VTE in de voorgeschiedenis Aangewezen zorgverlener 
Informeer vrouwen met een eenmalige trombo-embolie ten gevolge 
van een tijdelijke risicofactor (zoals na operatie of immobilisatie) dat 
profylaxe alleen postpartum geïndiceerd is. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren. 
Vraag informatie op bij de behandelaar tav de 
uitlokkende factor. 

Verwijs de volgende vrouwen voor counseling over antepartum 
profylaxe en het gebruik van tromboseprofylaxe naar de 
gynaecoloog en internist:  
• Vrouwen met eenmalige trombo-embolie zonder duidelijk 

aanwijsbare uitlokkende factor (zoals een operatie of strikte 
immobilisatie);  

• Vrouwen met eenmalige trombo-embolie ten gevolge van 
anticonceptie, zwangerschap of kraambed; 

• Vrouwen met meerdere episoden van trombo-embolieën in de 
voorgeschiedenis; 

• Vrouwen onder behandeling voor een trombo-embolie. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
doen. 
De huisarts draagt zo nodig zorg voor de 
verwijzing naar de gynaecoloog. 
De gynaecoloog biedt preconceptioneel 
counseling bij een indicatie voor profylaxe in de 
zwangerschap. 
De internist stelt vrouwen met een 
zwangerschapswens zo nodig in op 
acenocoumarol. 

Adviseer vrouwen onder behandeling voor een trombo-embolie te 
stoppen met cumarinederivaten bij een positieve zwangerschapstest 
en over te stappen op LMHW. 
 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
doen. 
 

Aanbevelingen bij vrouwen zonder VTE maar bekend met erfelijke 
trombofilie  

Aangewezen zorgverlener 

Informeer vrouwen die zelf nooit een VTE hebben doorgemaakt 
maar erfelijke trombofilie hebben dat profylaxe gedurende de 
zwangerschap en postpartum alleen geïndiceerd is bij: 
• Vrouwen die homozygoot zijn voor factor V Leiden of 

protrombine met een eerstegraads familielid die VTE heeft 
gehad; 

• Andere vormen van trombofilie komen soms in aanmerking 
voor postpartum profylaxe. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
doen. 
De gynaecoloog biedt preconceptioneel 
counseling bij een indicatie voor profylaxe in de 
zwangerschap 
Indien profylaxe alleen postpartum geïndiceerd 
is wordt dit in de zwangerschap besproken 
conform de huidige richtlijnen 

Aanbevelingen bij vrouwen zonder VTE met eerstegraads 
familielid/leden met VTE 

Aangewezen zorgverlener 

Verwijs vrouwen die zelf nooit een VTE hebben doorgemaakt maar 
een eerstegraads familielid hebben die wel een VTE heeft 
doorgemaakt, door naar een internist voor verder onderzoek.  

Huisarts of gynaecoloog draagt zo nodig zorg 
voor verwijzing naar internist 
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