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Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap 
 
Van een gedeelte wat betrekking heeft op een eclampsie, bestaat een zakkaartje. Neem bij 
verandering van dit protocol contact op met de beheerder van de zakkaartjes app van het ASz via 
zakkaartjes@asz.nl 
 

DOEL 
Het op eenduidige wijze uitvoering geven aan de opname/ verzorging, begeleiding en behandeling van 
een patiënte met een Hypertensieve aandoening in de zwangerschap. 
 

TOEPASSING  
De specialistische verpleegafdeling Obstetrie binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. 
 

BEVOEGDHEDEN 

Hypertensieve aandoening in de zwangerschap 1 2 3 4 5 6 7 

Opdracht verstrekken tot opname en bepalen behandelplan* x      x* 

Administratieve taken x x x x x  x 

Intake, informatie verstrekking betreffende het ziektebeeld + opname x  x x x**  x* 

Toedienen bolus Magnesiumsulfaat  x  x***    x* 

Toedienen infusie met medicatie ( Cardene en Magnesiumsulfaat) x  x***    x* 

ECG maken   x x    

Verpleegkundig zorgplan opstellen en uitvoeren   x x x**   

Begeleiding rondom de partus  x  x x x**  x* 

Venapunctie x  x x  x x* 

Begeleiding categorie medium care patiënt x  x     

 
Verklaring bevoegdhedenmatrix:  
1 = Gynaecoloog/ arts assistent*  
2 = Secretaresse 
3 = O&G verpleegkundige*** 
4 = Verpleegkundige 
5 = LL (O&G) verpleegkundige** 
6 = Laborant KCL 
7 = klinisch verloskundige* 
 
* In onderling overleg stellen de gynaecologen een autorisatielijst vast, gebaseerd op de concrete 
bekwaamheid van de arts assistent. Aan de hand hiervan wordt vastgesteld tot het verrichten van 
welke handelingen de arts-assistent zonder directe supervisie in staat mag worden geacht, dan wel 
welke handelingen onder leiding van een gynaecoloog verricht moeten worden. De arts-assistent is 
verplicht alleen een opdracht te aanvaarden indien hij redelijkerwijs mag aannemen dat hij beschikt 
over de bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk uitvoeren van die opdracht. 
 
** De leerling verpleegkundige mag de bijkomende handelingen rondom dit ziektebeeld verrichten, 
nadat aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 
de theorie op school behaald is; 
deze handeling middels een leerdoel in de praktijk behaald is;  
de werkbegeleider is akkoord dat de leerling deze handeling verricht. 
Let wel: De verzorging van deze categorie patiënten, gebeurt altijd onder toezicht van een O&G 
verpleegkundige! 
 
***Het toedienen van Magnesiumsulfaat per bolusinjectie im./ iv. valt volgens het handboek 
parenteralia van het Albert Schweitzer ziekenhuis onder bekwaamheidsniveau 4 (blz. 6). De 
deskundige O&G verpleegkundigen zijn echter gemachtigd door de gynaecologen dit middel volgens 
deze wijze toe te dienen. Van de O&G verpleegkundige wordt verwacht door studie en oefening 
bekwaam te blijven. 
 

* INDICATIES EN CLASSIFICATIES MET REFERENTIE WAARDEN: 
1. Chronische hypertensie: 
 Diastolische bloeddruk: ≥ 90mmHg en/of systolische bloeddruk: ≥140mmHg voorafgaand aan 
 de zwangerschap of bij een zwangerschapsduur <20 weken. 
 

https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f3f2b9d4-01ff-40c0-9035-b515db3c7629
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2. Zwangerschapshypertensie:  
 Systole: ≥ 140 mmHg en/ of diastole: ≥ 90 mmHg (Korotkoff V), 
 ontstaan na de 20e week van de zwangerschap, 
 2 keer op de hand gemeten, met een interval van 4 uur, 
 Eiwit/ Kreatinine ratio: < 30mg/ mmol of albumine stick: neg/ spoor.  

 
3. Gesupponeerde pre-eclampsie:  
 Chronische hypertensie met proteïnurie (≥ 300mg/ 24uur) ontstaan na de AD 20 weken. 
 
4. Pre-eclampsie: 
 Systole: ≥ 140 -160 mmHg of Diastole: ≥ 90 -110 mmHg  
 Proteïnurie: > 300 mg/ 24uur 
 Of tweemaal 1+ albumine met stick gemeten op verschillende tijdstippen 
 of Eiwit/ Kreatinine ratio: > 30mg/mmol. 
 
5. Ernstige pre-eclampsie/ ernstige zwangerschapshypertensie:  
 Systole: > 160 mmHg 
 Diastole: > 110 mmHg 
 indien twee of meer van volgende klinische verschijnselen aanwezig zijn: 

- Proteïnurie > 5 gr./ 24uur 
- Oligurie: < 500 ml/ 24uur 
- Longoedeem 
- Eclampsie 
- persisterende/ ernstige cerebrale of virusklachten (bv hyperreflexie) 
- persisterende/ ernstige bovenbuiksklachten/ misselijkheid /braken (leverdrukpijn) 
- HELLP (Hemolysis Elevated Liver enzymes and Low Platelets) 
- early on set; AD < 34 weken 

 
NB. Proteïnurie kan in sommige gevallen afwezig zijn ondanks ernstige klinische verschijnselen, 
patiënte dient dan toch te worden behandeld als ernstige pre-eclampsie. 
 
6. Eclampsie aanval: 
 Een eclampsie aanval wordt bijna altijd voorafgegaan door een periode met PE - klachten: 

hoofdpijn, bovenbuikspijn, onrust, verwardheid, misselijkheid en visusklachten.  
 50% van de insulten ontstaan post partum. 

 
7. HELLP zonder hypertensie:  
 Hemolysis Elevated Liver enzymes and Low Platelets. 

- Normotensief 
- Hematologische afwijkingen: trombocytopenie, intravasale stolling, hemolyse. 
- Kan asymptomatisch verlopen. 

 

* DIAGNOSTIEK BIJ VERDENKING HYPERTENSIE/ PE: 
- Vaststellen zwangerschapshypertensie: handmeting = gouden standaard (kan bij PE tot 20 mm Hg 

afwijken van datascoop) 
- Controle urine op albuminurie .  

Indien urine stick =/> 1+ albumine dan Eiwit Kreatinine ratio bepalen. Als Eiwit Kreatinine ratio ≥ 30 
mg/mmol, dan indicatie voor het sparen van 24-uurs urine 

- 24 uurs urine verzamelen op proteïnurie:  300mg/ 24uur  

- Laboratoriumonderzoek VP pakket Hypertensie = HB, HT, Trombocyten, Urinezuur, Creatinine, 
ASAT, ALAT en LD. Op indicatie VP pakket HELLP/ Pre- eclampsie = pakket Hypertensie 
aangevuld met Totaal eiwit, Ureum, Fibrinogeen, Haptoglobuline, Bilirubine. (Magnesiumspiegel 
alleen bij een diurese < 25 ml/uur). 

- Groeicontrole:  
 Fundushoogte, uitzetting conform zwangerschapsduur? 
 Biometrie: hypertensie is een belangrijke risicofactor voor IUGR (beide door 

placentaire insufficiëntie). Indien laatste echo >2 weken geleden, echo groei +AFI en 
als <p10: ook PI. Verslaglegging in Astraia 

 Dit geldt ook voor patiënten die geen PE blijken te hebben en/of geen opname 
indicatie: altijd echo groei als verwezen wegens verdenking hypertensie/PE! (en 
laatste echo >2 weken geleden) Pas daarna eventueel terugverwijzing naar de 1e lijn. 
De echo groei kan eventueel ook bij echoscopisten.   
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 Vaginaal toucher, zeker als >37 weken. 
- CTG vanaf 26 wk (tussen 24-26 dient eerst counseling plaats te vinden over wel/geen actief beleid 

voeren, dit gebeurt door perinatoloog/neonatoloog 3e lijn) 
 

* BEHANDELING:  
- De enige causale behandeling is beëindiging van de zwangerschap. Post partum kan het beeld 
 nog verergeren tot max. 72 uur post partum. 
- Inleiding van de baring bij zwangere met een zwangerschaps gerelateerde Hypertensieve 
 aandoening vanaf AD 37weken verbetert de maternale uitkomst vergeleken met afwachtend 
 beleid, zonder extra kans op een sectio caesarea (HYPITAT studie).  
- In principe dient bij PIH/PE de baring te worden nagestreefd vanaf 37 weken, met als doel om 
 progressie naar PE/ ernstige PE te voorkomen (zonder toegenomen morbiditeit voor de neonaat).  

 Het advies om in te leiden is onafhankelijk van vaginaal toucher en  
 ook als geen proteïnurie en/of labafwijkingen. 
 Bij vrouwen met een bewezen PE en littekenuterus: beëindigen van de zwangerschap. 
 Bij vrouwen met een littekenuterus en PIH en onrijp dient de risico afweging te worden 
 gemaakt  (of priming middels Balloncatheter of afwachtend beleid; individualiseren) 

- Behandeling met antihypertensiva vermindert de kans op ernstige hypertensie (RR 0.52; 95% CI: 
 0.4-0.6, Cochrane 2007). Bij PIH/PE a terme ook starten met antihypertensieve medicatie vanaf 
 RR 150/100, vooral bij vrouwen die worden geprimed (kan enkele dagen duren, starten 
 antihypertensiva vermindert morbiditeit) 
- Bij klachten veroorzaakt door preeclampsie of een diastolische bloeddruk ≥ 110mmHg en/of 
 systolische bloeddruk ≥160mmHg dient gestart te worden met anticonvulsieve therapie. Indien de 
 diastole ≥ 110 en/of Systole ≥160mmHg persisteert dan dient 30 minuten na de start van de 
 MgSO4 er gestart te worden met intraveneuze antihypertensieve therapie. Tegelijkertijd starten 
 van anticonvulsieve en antihypertensieve medicatie wordt ontraden. 

 

1.    Chronische hypertensie: 
 Bij eerste consult van zwangere met chronische hypertensie op de poli urine op albumine sticken, 

Ureum en Kreatinine en random glucose. Start met antihypertensivum, liefst zo vroeg mogelijk 
(i.v.m. placentatie 1e trimester) 

 Bij gebruik teratogene anti-hypertensiva deze vervangen en GUO afspreken. 
 Streefwaarde diastolisch ≤ 90mmHg, systolisch ≤140 mmHg. Bij hogere waardes start 

antihypertensieve medicatie volgens schema. 
 Chronische hypertensie met medicatie gebruik is een medische indicatie voor het vervolgen van 

de zwangerschap in de 2e lijn en echo groeicontroles te verrichten conform zorgpad (cave 
afbuigende groei/ IUGR). 

 Bij vrouwen met pre-existente hypertensie bestaat een indicatie voor acetylsalicylzuur 80mg 1dd1 
vanaf 12 weken tot 36 weken (zie protocol indicatiestelling acetylsalicylzuur bij zwangeren  

 Bij vrouwen met een PE/HELLP of ernstige dysmatuur in de anamnese bestaat een indicatie voor 
acetylsalicylzuur 80mg 1dd1 vanaf 12 weken tot 36 weken. ( zie protocol indicatiestelling 
acetylsalicylzuur bij zwangeren) 

 Niet inleiden bij een stabiele tensie bij een a terme periode, alleen bij ophogen van de medicatie 

 

2.    Zwangerschapshypertensie:  
 Informeer de patiënte, wat te doen bij P.E.- klachten (hoofdpijn, bovenbuikpijn, bandgevoel, 

braken, tintelingen in handen en visusklachten) en minder leven voelen.  
 Afhankelijk van de bloeddruk, foetale parameters en zwangerschapsduur kan er worden gekozen 

voor een frequente poliklinische controle dan wel evaluatie klinisch waarbij: 
- Tensie meting (handmatig) 
- Urine AO/ stick op albumine ; EKR (eiwit/ kreatinine ratio)VP: Hypertensiepakket 
- Biometrie vervolgen; echo afspreken als laatste echo > 2 weken geleden. 

 Start antihypertensiva bij tensie:  Diastolisch ≥90mmHg, Systolisch ≥140 mmHg volgens schema. 
 

3. Matige en ernstige pre eclampsie:  
Definitie: de combinatie van zwangerschapshypertensie met proteinurie ( EKR ≥ 30 mg/mmol of ≥ 
300mg/24uur) 
 
3.1 Amenorroe < 32 weken: bij ernstige PE en/of IUGR: overplaatsen 3e lijn 
 
3.2 Amenorroe 32 - 34 weken:  
 Celestone toedienen ter bevordering foetale longrijping 

https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=204bb2d7-c407-43c2-90fa-68b092330f71
https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=204bb2d7-c407-43c2-90fa-68b092330f71
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Indicaties voor termineren onder 34 weken zijn:          
* signalen van foetale stress 
* therapie resistente hypertensie, bloeddruk diastole ≥ 110 mm Hg en/of systole ≥ 160 mm Hg met  
  de maximale medicatie volgens protocol.  

* IUVD 

•        solutio 
•        longoedeem 
•        Eclampsie 
•        (Sub)capsulaire leverhematoom 

•        Niet verbeteren van HELLP-syndroom (laboratoriumafwijkingen niet verbeteren binnen drie 
dagen, range ± 20%)  

•        Terugkerende en niet meteen verbetering HELLP-syndroom (laboratoriumafwijkingen niet 
verbeteren binnen drie dagen, range ± 20%) 

•        2e HELLP shub 
•        acute fatty liver syndroom 
*    nierfalen (creatinine clearance < 40 ml/min) 
•        Cerebro-vasculair incident 
•        Trombo-embolisme (Erasmus protocol) 

  
3.3 Amenorrhoe 34-37 weken:  
 Bij noodzaak intraveneuze antihypertensiva of progressie naar HELLP/ toename proteïnurie of 

ernstige klachten: reden tot termineren zwangerschap; streven naar vaginale baring. 
 
3.4 Bij Aterme zwangere > 37 weken:  
▪ bloeddruk stabiliseren en inleiden.  
▪ Bij een EKR ≥  30 is er sprake van pre-eclampsie en wordt er > 37 wkn sowieso geen 24-uurs urine   
meer gespaard ,maar ingeleid. 

 
  
* BELEID TIJDENS OPNAME: 

 Opname in rustige kamer, bezoek zo minimaal mogelijk. 
 Drie maal daags tensie controle, eenmaal daags datascoop (bij ieder datascoop co. 1x 

tensiecontrole op de hand). 
 Bij intraveneuze medicatie: elk uur RR meten; continue bewaking tijdens instelperiode 
 C.T.G. controle vanaf 26 wknzw.schap een maal daags (afhankelijk groei en doppler) 
 Laboratoriumonderzoek: tweemaal per week standaard en i.o.m. arts uitgebreid Hypertensie 

pakket laten bepalen. ( beleid klinisch→ pakketten→ Obstetrie→ tox lab) 
 Tweemaal per week 24uurs urinecollectie op proteïnurie. (<37 wkn is urine sparen wel zinnig 

om te differentiëren tussen een PE en een ernstige PE)  
 Een maal per week wegen. 
 Vochtbalans bijhouden. 
 Een maal per twee weken evalueren groei middels echoscopie. 
 Doppler flow meting en evaluatie hoeveelheid vruchtwater op geleide groei (cf protocol IUGR) 
 Observatie klinische verschijnselen 
 In opdracht van arts starten medicatie per os dan wel iv  
 Overleg met de arts over het geven van Celestone Chronodose, 2x 2 amp. met een                

tussenpauze van 24.00 uur (1 ampul = 1ml = 4 mg Bethamethasondinatriumfosfaat + 3 mg      
Bethamethasonacetaatsuspensie) vanaf amenorroe 23+5 weken tot 34 weken. 

 Eclampsie sets controleren en klaarzetten op kamer (sets bestaan uit: 
                          -      2 ampullen calciumgluconaat 950 mg= 10 ml 

- 1 Flacon MGSO4 10g= 50 ml inj. Vloeistof 
- 5 ampullen Nicardipine 5mg=5 ml 

       ▪    Eclampsie toebehoren bakje: - Mayotube  
- 2 cc spuit  
- 5 cc spuit  
- 10 cc spuit  
- 20 cc spuit ‘ 
- 50 cc spuit 2x  
- 8 opzuignaalden 
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SCHEMA ANTIHYPERTENSIEVE MEDICATIE 
 
 Bij tensie > 140-160 systolisch of 90-110 diastolisch medicatie starten: 

- 1e keus: Methyldopa start dosis 3 dd 250mg ophogen tot maximaal 3 dd 1g. 
- 2e keus, of als toevoeging bij maximale dosis Methyldopa: Adalat oros start dosis 1dd 

30mg ophogen tot maximaal 90 mg per dag. 
- 3e keus: Labetolol: Start dosis 3dd 100 mg ophogen tot maximaal 3dd 200mg.  
       Streven naar monotherapie 

 
 Bij ernstige pre eclampsie/HELLP en/of hypertensie >160/110 dient als eerste MgS04 te worden 

toegediend ter preventie van een eclamptisch insult! 

Magnesiumsulfaat (= MgSO4): 1 flacon = 10 gram = 50 ml  
Voor de bolus en daarna de onderhoudsdosering 2 verschillende pompen gebruiken om 
verwisselingen van standen/doseringen te voorkomen! 

o START BOLUS: 4 gr. iv. in 10 tot 30 min. (= 20 ml)  
- Bij een eclampsieaanval altijd bolus van 4 gr. = 20 ml i.v. in 10 min. = via de spuitpomp 

st.120.   
Tijdens toedienen bolus altijd op de kamer blijven! 

- POMP: 1 flacon MgSO4 = 10 gram = 50 ml, st. 5 (= 1 gr/ uur). 
- Bij recidief insult: 2gr (= 10ml iv) pompstand 150 ml/u tijdsduur is dan 4 min.  
- MAX 2x bolus geven! 
- GEVAAR: verminderde spierspanning (verdwijning kniepeesreflex), 

ademhalingsdepressie en hartstilstand. 
- ANTIDOTUM: Calciumgluconaat 1amp. (= 10 ml 950 mg met 2,25 mmol calcium) i.v. 

in tenminste 3 minuten.  
- Magnesiumsulfaat werkt vaatverwijdend. 
- Na 24 uur behandeling met Magnesiumsulfaat voortzetten medicatie bespreken. 
- Alleen bij een diurese < 25 ml/ uur Magnesiumsulfaat spiegel bepalen. De klinische 

toestand van de patiënt is een belangrijker parameter dan de MgSO4 spiegel. Er wordt 
gestreefd naar een uitslag tussen de 2 en 4 mmol/l. 

- Te snelle bloeddrukdaling dient vermeden te worden, i.v.m. doorschieten van de 
behandeling. RR controle tijdens toedienen medicatie. 

- Te lage bloeddruk kan de placentacirculatie nadelig beïnvloeden en aanleiding geven 
tot foetale nood.  

- CTG controle tijdens toedienen medicatie. 
- Borstvoeding: toegestaan. 

NB. Magnesiumsulfaat werkt ook bloeddrukverlagend. Dus in principe niet de 2 
medicamenten tegelijk starten, tenzij de bloeddruk dit vereist.  

 
- Contra-indicaties MgSO4: 

o overgevoeligheid voor MgSO4, myasthenia gravis of andere neuromusculaire 
aandoeningen, AV block. 

- Overzicht MgSO4 spiegels: 
o Therapeutisch 2.0-4.0 mmol/l 
o Flushing, dubbel zien, dysarthrie 3.8-5.0 mmol/l 
o Afwezige kniepeesreflex >5.0 mmol/l 
o Ademhalingsdepressie >6.0 mmol/l 
o Ademhalingsstilstand 6.3-7.0 mmol/l 
o Hartstilstand >12.0 mmol/ 

 

Na start Magnesiumsulfaat, start IV antihypertensivum ernaast volgens het volgende schema: 
 

 

1e keuze i.v.: Nicardipine (Cardene)  
  Cardene = calciumantagonist met een dehydrinestructuur, remt de Calcium instroom 

via L-type kanalen in glad spierweefsel → coronaire doorbloeding neemt toe → 
perifere arteriële weerstand daalt. 

  Cardene heeft het een zeer korte halfwaardetijd (2-5 minuten), waardoor het snel een 
bloeddruk verlagend effect geeft, makkelijk te titreren en ook snel weer uitgewerkt is 
bij een te sterke bloeddruk daling (ter vergelijking uur; halfwaardetijd Labetalol = 5,5 
uur).  

  Contra-indicaties: hypotensie, overgevoeligheid, ernstige aortastenose, compensatoire 
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hypertensie 
  Starten op afdeling (kamer met centrale monitor) of VK.  

  Startdosis CARDENE 1mg/uur = 2 ml/uur, zo nodig iedere 15 minuten verhogen van 

de dosis met 1 mg/uur tot een maximum van 15mg/uur. 
  Klaarmaken Cardene pomp van 50 ml: 25 mg Cardene (=25 ml =5 ampullen) + 25 ml 

NaCl 0,9%.  
  Mogelijke bijwerkingen: hypotensie, bradycardie (mogelijk na een initiële tachycardie),  

Palpitaties, 'flushing', slaperigheid, verwardheid en een onduidelijke spraak.  
  Therapie: intraveneus calciumgluconaat 1 ampul in 3 minuten iv (= 10 ml 950 mg met 

2,25 mmol calcium)) om blokkade van de calcium-influx op te heffen.   
  Monitoring tensie: datascoop a 3 minuten. Arterielijn op afdeling/ VK is niet 

noodzakelijk; voordeel is continue tensie monitoring en gemak bij bloedafname maar 
heeft verder geen toegevoegde waarde. Wegens risico maternale bradycardie: 
controle hartfrequentie (pols) middels saturatiemeter. 

  Bij te sterke bloeddrukdaling: pompstand stap terug (halfwaarde tijd is 2 min; effect 
snel waarneembaar), Bij uitgesproken hypotensie: Cardene stop. En eventueel 
inschakelen SIT team. 

  Bij ernstig zieke patiënte (pre eclampsie met stollingsstoornissen, ernstige HELLP, 
nierfalen, en/of longoedeem): overplaatsing naar IC, aldaar Cardene en behandeling 
samen met intensivist. Bij deze patiëntengroep zal meestal een sectio worden verricht 
zodra stabiel (ip. geen vaginale partus op de IC).  Verpleegkundige van A1 heeft 
consultfunctie op de IC. 

 
 

2e keus i.v.: Labetolol    

 start dosis 20mg/uur, per 30 minuten aanpassen 

 POMP: 2 amp.= 200 mg = 40 ml (st. 1 = 5 mg/uur). 
 Dosering; start 20 mg/uur = pompstand 4 ml/uur. Zonodig op geleide van RR elke 30 

minuten ophogen tot maximaal 160 mg per uur. 
 Bijwerkingen: risico op neonatale hypotensie, bradycardie en Hypoglycaemie. 

 

 

* ECLAMPSIE AANVAL:  
Bij een eclampsie aanval wordt de O&G verpleegkundige telefonisch door de dienstdoende arts ass. 
(of gynaecoloog) gemachtigd te starten met de behandeling volgens dit protocol, d.w.z.: 

 
1e keus medicatie: Magnesiumsulfaat 1 flacon = 10 gr. = 50 ml (z.s.m. een iv lijn inbrengen) 

Voor de bolus en daarna de onderhoudsdosering 2 verschillende pompen gebruiken om 
verwisselingen van standen/ doseringen te voorkomen! 

 
 START BOLUS: 4 gr. (= 20 ml) in 10 min. = via de spuitpomp st.120 = 120 ml/ uur  
 Tijdens toedienen bolus altijd op de kamer blijven!) (cave: hartritmestoornis)  
 Intoxicatieverschijnselen: ademhalingsdepressie  
 Antidotum: Calciumgluconaat 1 amp. iv in 3 min (= 10 ml = 950 mg waarbij 2,25 mmol 

calcium) 
 POMP: 1 flacon = 10 gram = 50 ml, st. 5 (= 1 gr/uur). 
 Alleen bij een diurese < 25 ml/ uur of patiënten met pre-existent nierlijden (b.v. SLE) 

Magnesiumspiegel bepalen: 

- De klinische toestand van de patiënt is een belangrijkere parameter dan de Mg -spiegel.  
- Bij recidief insult: 2gr (= 10ml iv) pompstand 150 ml/u tijdsduur is dan 4 min.  
- MAX 2x bolus geven! 

- Arts spreekt af of en hoelang de spiegels bepaald moeten worden. Spiegels worden in 
principe alleen bepaald bij diurese < 25ml/uur. 

- Therapeutische spiegel ligt tussen de 2 en 4 mmol/l.  
- Na 24 uur behandeling met Magnesiumsulfaat voortzetten medicatie bespreken.  
- Magnesiumsulfaat geeft een vermindering van de foetale hartslagvariabiliteit maar 

GEEN deceleraties. 

 

NB Magnesiumsulfaat i.v. halveert de recidief kans op een Eclampsie insult. 

In principe mag de O&G-verpleegkundige ook in opdracht van de gynaecoloog starten met 
MgSo4. 
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                   Wanneer 3 bolussen MGSO4 niet hebben geholpen: Inschakelen SIT team! 
                   Evt. sedatie in de vorm van Lorazepam 4mg langzaam iv.  

 

* PIJNSTILLING BIJ PE en HELLP:  
 Bovenbuikspijn reageert vaak goed op paracetamol, evt. met codeïne. Indien dit onvoldoende 

effect heeft kan ook Pethidine i.m. of Morfine subcutaan worden gegeven. 
 NB: Denk bij ernstige bovenbuik pijnklachten aan een leverkapselhaematoom/ ruptuur. 
 Post sectio: conform pijnprotocol, geen NSAID’s ivm mogelijk verslechterde nierfunctie. 

 
 

 

* BELEID DURANTE PARTU:  
 Continue bloeddruk monitoring bij ernstige PE, zeker als i.v. medicatie. Indien alleen medicatie per 

os: RR controles a 30 minuten.   
 Waaknaald en kruisserum afnemen, nog niet laten bepalen. 
 Klinisch beeld monitoren, bij twijfel arts inschakelen. 
 Bij PE/hypertensie zonder MgS04 

- Afhankelijk van tensie en klinisch beeld patiënte magnesiumsulfaat starten bij PE klachten, 
hyperrreflexie of tensie > 160/110.                
-     Eclampsie set controleren en klaarzetten op kamer (set bestaat uit: tongspatel/ Mayo 
tube 1 flacon Magnesiumsulfaat (10 gr = 50 ml), Cardene 5mg/5ml (5 ampullen + 3 flacon 
Nacl 0,9%), 1 amp. Calciumgluconaat (10 ml/950 mg en 

                   2,25 mmol calcium). 
 Placenta voor PA bij slechte start (AS < 7 na 5 minuten), ernstige dysmatuur of overige 

bijzonderheden (bv-verdenking partiele solutio)  
 Cave fluxus; bij PE is het circulerend volume afgenomen waardoor eerder hypovolemie (indien 

bloedverlies > 500 cc: fluxus protocol) 
 
 

* POST PARTUM:  
 Bij hypertensie minimaal 24 uur post-partum opname ter observatie 
 Bij pre-eclampsie/HELLP minimaal 48 uur postpartum opname ter observatie. 
 Postpartum op geleide van bloeddruk, klachten en laboratoriumuitslagen iv. medicatie afbouwen 

i.o.v. arts. Eventueel overgaan op medicatie per os. 

 Magnesiumsulfaat tot 24 uur postpartum aanhouden. Daarna stoppen. Medicatie in principe altijd 
‘s ochtends stoppen.  

 Criteria voor een klinisch verbeterde situatie na behandeling met MgSO4 gedurende 24 uur 
postpartum ter preventie van eclampsie bij ernstige pre eclampsie / HELLP en/of hypertensie 
>160/110: 

 24u normale controles (d.w.z. pols, temp, bloeddruk, spO2 en diurese >25 ml/u middels 
urimeter) 

 Stabilisatie van de bloeddruk 

 Verminderen of verdwijnen van PE-klachten 

 Verbeterde lab-waarden (tox-lab) 
 Antihypertensievum:  

- 1e keuze Enalapril maximaal 1dd 20mg met borstvoeding. Bij geen borstvoeding mag 
opgehoogd worden tot 2dd 20mg 

- 2e keuze Trandate = Labetolol start dosis 3dd 100mg ophogen tot maximaal 3dd 200mg 
met borstvoeding. 

- 3e keus: bij weinig effect met Trandate, start Nifedipine = Adalat Oros start dosis 30mg 
1dd1 ophogen tot 90 mg per dag. 

 6 weken postpartum controle: bloeddruk controleren, op indicatie urine controleren  
 Counseling tav eventueel volgende zwangerschap: 

Indicatie acetylsalicylzuur in volgende zwangerschap, zie ook Indicatiestelling acetylsalicylzuur, 12- 
      36 wk.  

Er bestaat een indicatie voor trombofilie onderzoek na een doorgemaakte PE/HELLP voor AD 34 
weken en/of ernstige IUGR; in deze groep (bij gevonden afwijkingen, zoals AFS) kan gebruik van 
laag moleculaire heparine de uitkomst van een volgende zwangerschap verbeteren.  

 
* Rapportage:   Rapporteer HIX alle gemaakte afspraken, de toegediende medicatie, afspraken van  
                          de arts en je eigen bevindingen. 



Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap                                             maart 2021 8 

Alle controles en vochtbalans nauwkeurig noteren in HIX . 
 
* Nazorg: Ontslaggesprek door verpleegkundige en evt. een afspraak maken voor een telefonisch  

nagesprek door de verpleegkundige na +/- 2  weken. De verslaglegging van dit gesprek 
invoeren HIX.  

 

 
 

BEGRIPPEN 
- Hyperreflexie = verhoogde reactie op prikkels/ verhoging van de reflexen 
- Proteïnurie = abnormale eiwituitscheiding via de urine 
- Abruptio placentae = plotseling loslaten van de placenta 
- HELLP = Hemolysis Elevated Liver enzymes and Low Platelets 
- Eclampsie = stuipen of toevallen tijdens de zwangerschap 
- Preëxistente hypertensie/ chronische hypertensie = Hypertensie gediagnosticeerd voor de 20e 

zwangerschapsweek  
- C.T.G. = cardio toco gram, hartfilmpje van de baby tijdens de zwangerschap 
- Korotkoff -tonen = De tonen die men bij het meten van de bloeddruk hoort, vernoemt naar Nicolai 

Serjevitsj Korotkoff (1874-1920), chirurg te Moskou.  
- Doppler flow meting = techniek waarbij men met behulp van geluidsgolven de stroomsnelheid van 

bloed in de bloedvaten in navelstreng kan meten. Hiermede zou dan een beeld van de weerstand 
in het placentabed en daarmede van de doorstroming van de placenta kunnen worden verkregen. 

 

BIJZONDERHEDEN 
- Dagelijkse plasmavolume expansie heeft geen bewezen nut. 
- Hypertensieve complicaties in de zwangerschap (PE, eclampsie, HELLP) zijn een belangrijke 

oorzaak van perinatale morbiditeit en mortaliteit, kunnen ernstige maternale morbiditeit 
veroorzaken en vormen de belangrijkste oorzaak van maternale sterfte. Incidentie E-insulten in 
Nederland 1 op de 2000 zwangerschappen waarvan (50% post partum). Aangezien ernstige 
complicaties relatief zeldzaam zijn en vaak acuut ontstaan, is protocollering van de behandeling 
noodzakelijk. 

- Kort overzicht: Dosering en klaarmaken medicatiepompen in bijlage “Medicatie bij (pre) eclampsie 
cq. HELLP”  

- Bolus Magnesiumsulfaat mag toegediend worden uit de flacon. 

 

BIJBEHORENDE DOCUMENTEN  
- Acuut Medicatieschema Obstetrie 
- HIX 
- Folder klachten procedure ASz 
- Informatie folder “opname in het ziekenhuis” 
- Folder bezoektijden Asz 
- Zakkaartjes App ASz 

 

 

LITERATUUR 
. 
- Richtlijnendatabase Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap 
- NICE guideline Hypertension in pregnancy, diagnosis and management {NG133}, publcatie juni 

2019 

  

 

NB: 
 altijd samen IV medicatie bereiden 

 altijd samen de IV medicatie aanhangen (controleer geboortedatum, naam, allergieën) 

 controleer altijd samen de pompstand, bij wisselen medicatie/ pompstand/ of na 

overdracht 

 gebruik bij het toedienen van de MgSo4 2 pompen, een voor de bolus en tweede voor 

de onderhoudsdosering. 

 de klinisch verloskundige of arts mag ook dubbel controleren 
 

 

https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=4f8287bd-6c16-45f1-9451-0e7ee00ad30f
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Bijlage: 

 
 Cardene + Magnesiumsulfaat mogen over één naald via Y-site 

 Syntocinon + Magnesiumsulfaat  mogen over één naald. 

 Syntocinon + Cardene mogen niet over één naald. 

 Gelofusine en Cardene mogen niet over één naald. 

 Gelofusine + Magnesiumsulfaat mogen niet over één naald. 

 Gelofusine + Syntocinon mogen niet over één naald. 

 Gelofusine/ gluc-zout/ Manitol mogen over één naald. 

 Nepresol niet combineren met preparaten waar glucose in zit. 

 Plasma altijd apart laten lopen. 

 Indien de patiënt twee infuusnaalden nodig heeft, zo mogelijk in een arm prikken. 

 Overleg over het geven van NSAID post sectio bij deze patiëntencategorie  
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