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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
De Omni™ hysteroscoop is bedoeld voor zicht op het cervicale kanaal en de uterusholte om diagnostische en therapeutische procedures uit te voeren.  
De Omni hysteroscoop is niet geschikt voor patiënten met één acute ontsteking in het kleine bekken of bij een of meer van de volgende condities:  
distensie van de uterus is niet mogelijk; cervicale stenose; cervicale/vaginale infectie; uterusbloeding of menstruatie; bekende zwangerschap;  
invasief cervixcarcinoom; recente uterusperforatie; medische contra-indicaties, of onverdraagbaarheid van anesthesie. 

Voor meer informatie kijk op www.hologic.nl
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Vereenvoudigt hysteroscopische procedures
Ondersteunt de 'See & Treat'-setting

BINNENKORT

Introductie van de NIEUWE
3-in-1 Omni™ hysteroscoop

Afdichtings-
dopje ter 
voorkoming 
van vloeistof 
lekkage.

Continuous flow met 
verwijderbaar afvoerkanaal 
voor 5,5 mm sheath en 
voor 6.0 mm sheath

0° optiek

Compatibiliteit 
met verschillende 
lichtkabels

Buitendiameter 
van 5,5 mm

Buitendiameter 
van 3,7 mm

Buitendiameter 
van 6 mm

1 HYSTEROSCOOP 
VOOR 3 OPLOSSINGEN 
Diagnostiek en therapie van 
kleine en grote pathologie 

met één hysteroscoop

WERKLENGTE 
(200 mm) 

De langere schachtlengte 
biedt voordeel bij 

behandeling van patiënten 
met adipositas en obesitas.

ROD LENS
Goede beeldkwaliteit 

gedurende de volledige 
procedure.

Eenvoudigere introductie 
wordt mede mogelijk 

gemaakt door de ovale vorm 
van de schacht. Meer comfort 

voor de patiënt.

KLEINE DIAMETER

Welke gevolgen heeft pre-
eclampsie op korte termijn?
Als een vrouw pre-eclampsie ontwikkelt, 
dan zal de verdere zorg in het ziekenhuis 
plaatsvinden vanwege de kans op com-
plicaties. Als de conditie van moeder of 
kind het niet meer toe laat nog langer 
zwanger te zijn zal de geboorte van het 
kind worden nagestreefd. Bij een vroege 
zwangerschap zal dit in een ziekenhuis 
moeten plaatsvinden waar zorg mogelijk 
is voor te vroeg geboren baby’s (zgn. 
perinato logisch centrum). Intensive 
behandeling van de zwangere en pas 
bevallen vrouw, maar ook van het kind 
op de neonatale intensive care unit, 
kunnen van lange duur zijn. De psychi-
sche impact voor de aanstaande ouders 
is vaak groot. Dertig procent van de 
moeders die pre-eclampsie voor zwan-
gerschapsweek 32 ontwikkelt, heeft last 
van enige vorm van psychologische 
klachten en begeleiding is dan aangewe-
zen.

Welke langetermijngevolgen 
heeft pre-eclampsie? 
Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen 
die vroeg in de zwangerschap pre-
eclampsie ontwikkeld hebben, op 
jongere leeftijd hart- en vaatziekten 
kunnen ontwikkelen dan vrouwen die 
geen pre-eclampsie hebben gehad. Stijf-
heid van grote lichaamsslagaders, kalkaf-
zetting in kransslagaders, een beperkte 
pompfunctie van het hart en een hoge 
bloeddruk worden al 10 tot 15 jaar na 
pre-eclampsie vaker bij deze vrouwen 
gevonden. Het is daarom raadzaam dat 
vrouwen met doorgemaakte pre-eclamp-
sie een gezonde levensstijl nastreven en 
iedere 2-5 jaar contact opnemen met 
hun huisarts om de bloeddruk te laten 
meten.

Dr. O.W.H. van der Heijden is als 
gynaecoloog-perinatoloog werkzaam 
bij het Radboudumc Amalia kinderzie-
kenhuis Nijmegen en schreef dit 
factsheet i.s.m. Anke Schrage, alge-
meen manager van de Hellp Stichting. 

Contact
olivier.vanderheijden@radboudumc.nl 
info@hellp.nl

Wat is pre-eclampsie?
Pre-eclampsie, ook wel zwangerschaps-
vergiftiging genoemd, is een aandoening 
die kan optreden tijdens de zwanger-
schap. Het wordt gekenmerkt door een 
combinatie van te hoge bloeddruk en 
eiwitverlies in de urine, of andere 
tekenen van tijdelijke orgaanschade. Het 
treedt op na de twintigste zwanger-
schapsweek, en vaker in de eerste door-
gaande zwangerschap.

Hoe ontstaat pre-eclampsie?
De oorzaak van pre-eclampsie is niet 
bekend. Het lijkt erop dat zowel de pla-
centa (de moederkoek) als de gezond-
heid van de moeder een rol kunnen 
spelen in het ontstaan van pre-eclampsie 
waarbij schade aan de bloedvaatwand 
centraal staat. Hoe dit precies gebeurt en 
in welke mate is onduidelijk en complex. 
De ontwikkeling van de placenta speelt 
een sleutelrol, met name in die gevallen 
waarbij pre-eclampsie gepaard gaat met 
groeiachterstand van de baby. De ont-
wikkeling van de placenta wordt waar-
schijnlijk al vroeg in de zwangerschap 
bepaald. Wanneer de placenta niet goed 
functioneert, of wanneer er een grotere 
placenta is (zoals bij tweelingzwanger-
schappen), kan dit later in de zwanger-
schap leiden tot afgifte van schadelijke 
stoffen die in de bloedbaan van de 
moeder terechtkomen. Dit veroorzaakt 
schade in de wand van de bloedvaten en 
geeft de typische kenmerken van pre-
eclampsie: hoge bloeddruk en eiwit-
verlies in de urine. Het hele hart- en 
vaatstelsel van de moeder kan betrokken 
zijn bij deze processen. Het meest gevoe-
lig zijn de lever, de nieren, de hersenva-
ten en bloedvaten in de longen. Onder-
liggende ziekten zoals suikerziekte, hoge 
bloeddruk, overgewicht, en genetische 
factoren kunnen de ‘vatbaarheid’ van de 
moeder voor pre-eclampsie verhogen.

Welke klachten horen bij 
pre-eclampsie?
Deze klachten lijken vaak op de ‘gewone’ 
zwangerschapskwalen. Hoofdpijn, mis-
selijkheid en braken komen vaak voor. 
Daarnaast ziet de zwangere vrouw vaak 
sterretjes en houdt zij vocht vast (in de 
enkels, en soms in het gelaat waardoor 
het lijkt dat haar gezicht opzwelt). 
Meestal zijn de klachten mild, maar in 

sommige gevallen kunnen andere 
organen betrokken zijn zoals de lever en 
het bloedstollingssysteem (zgn. HELLP-
syndroom). Een zeer ernstige vorm van 
pre-eclampsie is eclampsie. Hierbij ont-
staan stuipen (insulten of convulsies).

Hoe wordt pre-eclampsie 
behandeld?
De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit 
het bestrijden van klachten zoals hoofd-
pijn en misselijkheid. Daarnaast wordt 
de hoge bloeddruk behandeld met 
bloeddrukverlagende medicijnen. Uitein-
delijk is de geboorte van het kind de 
enige oplossing om pre-eclampsie over te 
laten gaan. Factoren als zwangerschaps-
duur en de conditie van moeder en kind 
spelen een belangrijke rol in de afweging 
wanneer de geboorte het beste plaats 
kan vinden.

Zijn er risicofactoren?
Risicofactoren voor pre-eclampsie zijn 
grotendeels hetzelfde als die voor hart- 
en vaatziekten op latere leeftijd. Risico-
factoren bij de zwangere zijn onder meer 
hogere leeftijd bij de eerste zwanger-
schap, een bestaande hoge bloeddruk, 
suikerziekte, overgewicht, meerlingzwan-
gerschap en bepaalde onderliggende 
aandoeningen zoals hart- of nierziekten. 
Leefstijl kan ook van invloed zijn op het 
ontstaan van pre-eclampsie: roken, een 
calciumarme voeding kunnen ook een 
belangrijke rol spelen. Daarnaast spelen 
genetische factoren een rol: negroïde 
vrouwen hebben meer kans en het is 
niet ongebruikelijk dat pre-eclampsie 
ook bij de moeder, tantes of zussen van 
de zwangere voorkwam.

Eens pre-eclampsie, altijd 
pre-eclampsie?
Over het algemeen is het herhalingsrisico 
op pre-eclampsie in een volgende zwan-
gerschap beperkt. Eveneens is het 
beloop in een volgende zwangerschap 
vaak gunstiger. Doorgaans zal een vrouw 
in haar volgende zwangerschappen 
behandeld worden met aspirine tussen 
de 12e en 36e week van de zwanger-
schap om dit herhalingsrisico te beper-
ken. Daarnaast zal haar bloeddruk 
nauwlettend in de gaten worden gehou-
den en zal de groei van haar baby met 
regelmaat gemonitord worden.

Factsheet Pre-eclampsie
voor in de spreekkamer
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