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VASTZITTENDE PLACENTA/ MANUELE PLACENTA 
VERWIJDERING (M.P.V.) 
 
 
Doel 
Het op eenduidige wijze uitvoering geven aan de zorg van de patiënt, waarbij de placenta niet binnen 60 
minuten na de bevalling geboren wordt en daarom een manuele placenta verwijdering moet ondergaan. 
 
Toepassing 
De afdelingen obstetrie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. 
 
Bevoegdheden 
 

Manuele placenta verwijdering (= M.P.V.) 1 2 3 4 5 

Afspreken beleid x     

Controlled cord traction x     

Inbrengen infuus x x    

Medicatie toedienen x x    

Toedienen bloedproducten x x    

Inbrengen catheter x x    

Venapunctie x x   x 

Administratieve handelingen x x  x  

Post partum controles x x x   

 
Verklaring bevoegdhedenmatrix: 
1 = Gynaecoloog, arts assistent gynaecologie, klinisch verloskundige 
2 = O&G Verpleegkundige 
3 = Kraamverzorgende/ LL verpleegkundige 
4 = Secretaresse 
5 = Laborant KCL 
 
In onderling overleg stellen de gynaecologen een autorisatielijst vast, gebaseerd op de concrete 
bekwaamheid van de arts assistent in opleiding. 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. 
 
 
Werkwijze 
* Oorzaken voor een vastzittende placenta: 
- Atonie van de uterus 
- Weeën zwakte 
- Volle blaas 
- Placenta increta 
- Placenta accreta 
- Uterus anomalie 
 
* Voorbereiding: 
Een manuele placentaverwijdering vindt in principe onder narcose plaats op de operatiekamer, maar kan in 
uitzondering op de verloskamers door de arts manueel verwijderd worden onder toediening van Valium i.v.  
De arts zal hierover beslissen. 
 
 

* Werkwijze: 

- In opdracht van de arts infuus inbrengen en starten met 3 eh Syntocinon in 50 ml NaCl 0.9%. 
- HB/ HT, X-bloed afnemen (gebruik spoedstickers voor het lab en doe een sticker met de lab.order van 

HIX erbij)  
- In opdracht van arts eventueel bloed bestellen. 
- Pols en tensie controle en letten op uterus en bloedverlies. 
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- Acute kaart Fluxus pakken bij veel bloedverlies 
- Catheter a demeure inbrengen. 
- Augmentin 2,2 gram i.v. zelf toedienen als de M.P.V. op de verloskamers gebeurd (Cave 

overgevoeligheid!( Zie ptc “antibiotica profylaxe bij obstetrische ingrepen”). 
NB. Mw krijgt op de holding/ OK antibiotica: Cefazoline 1 gr iv.+ Metronizadol 500 mg iv. 
Bij penicilline allergie: Clindamycine 600 m. iv + Gentamycine 5 mg/kg. iv.  

 
 
* Post partum: 

 Uterus controle a 15 min, zn. vaker. Bij stijging van de Fundus Uteri of atonie arts waarschuwen, dan 
i.o.v. arts Syntocinonpomp 20eh stand 12,5 starten, 

 Uterus + Vloeien controleren + pols en tensie uitbreiden à 1 uur, indien bloedverlies minder wordt. 

 Post operatieve opdrachten uitvoeren, 

 Medicatie afbouwen in opdracht van arts 

 1000 IE Rophylac binnen 24 uur toedienen indien mw. een rhesus negatieve bloedgroep heeft zonder 
antistoffen en een rhesus positieve baby heeft gekregen . 

 
1e dag p.p.: 
- HB /HT controle, indien goed venflon verwijderen. 

Bij Hb < dan 6.5 bij Europese vrouwen starten met Ferrofumeraat na defecatie. 
Bij negroïde vrouwen met een Hb < 6.0 starten met Ferrofumeraat na defecatie.  
Ferrofumeraat 3x dgs 200 mg of i.o.v arts Ferinject toedienene ( Zie PTC Ferinject in de obstetrie) 
Als mw. een bloedtransfusie heeft gehad, is geen ijzersubstitutie nodig i.v.m. kans op ijzerstapeling. 

- CAD verwijderen. Ontslag pas na spontane mictie.                                                                                              
- Arts bepaalt of mevrouw met ontslag mag: 

        * controle poli: 6 weken 
        * ontslagpapieren meegeven, (zie PTC. ontslagprocedure obstetrie) 
        * nazorg/ verloskundige op de hoogte brengen van ontslag en de gebeurtenissen                       

              rondom de partus. 
 
* Rapportage: 
- Rapporteer in het verpleegkundig dossier in HIX;  de controles, vochtbalans, hoeveelheid bloedverlies 

en de gegeven medicatie en infusie. 
- Teken de gegeven medicatie in HIX af. 
- Bij het geven van Rophylac Charge nummer/ lotnummer noteren in HIX. 
 
 
Complicaties 
- Laag Hb 
- Shock 
- Stollingsstoornissen 
- Allergische reactie op de gegeven medicatie/ bloedproducten 
 
 
Begrippen 
- Uterusatonie = het niet of niet voldoende samentrekken van de baarmoeder post partum 
- Placenta increta = diep in de uterus ingegroeide moederkoek 
- Placenta accreta = moederkoek zit vast aan het spierweefsel van de moeder 
- Uterus anomalie = afwijkingen aan de vorm van de baarmoeder 
- Controlled cord traction = Het met de rechterhand met een vloeiende beweging trekken aan de 

navelstreng tot deze strak staat, bij een gecontraheerde uterus. De ulnaire zijde van de andere hand 
wordt boven de symfyse geplaatst om het corpus uteri tegen te houden. Mw. moet mee persen, terwijl 
tegelijkertijd gelijkmatig aan de navelstreng wordt getrokken. De placenta wordt roterend verwijderd 
zodra deze half uit de vulva is, om ook de vliezen volledig te verwijderen. 

 
 
Bijzonderheden 
- In Nederland spreekt men van een Retentio Placentae (RP) als de placenta, ondanks actief leiden van 

het nageboorte tijdperk, niet binnen 60 minuten na de geboorte van het kind spontaan wordt geboren. 
De incidentie in Nederland is 1,3%. RP is een belangrijke oorzaak van Fluxus Post Partum (zie ptc 
Fluxus p.p./ actief nageboorte tijdperk) en wereldwijd van maternale sterfte. De behandeling van een RP 
is doorgaans een Manuele Placenta Verwijdering (MPV) onder algehele of spinale anesthesie.  

- Indien de patiënt post partum ingestuurd wordt voor een M.P.V., dan de opname noteren achterin het 
partusboek. 

https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b14fd69c-5e94-4047-95f3-7859aa667391
https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=513088aa-2739-4a46-b8d1-e892ef871903
https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=85363ae1-0b5e-4c7c-a82d-c06b80ee5eb7
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- Wanneer mw. post partum ingestuurd wordt voor een M.P.V., dan de baby losgekoppeld van de moeder 
opnemen in HIX. (dus niet via de babywizzard!!!, maar op dezelfde manier zoals je moeder opneemt, wel 
als gastverblijf ). 

 
 
Bijbehorende documenten 
- Zorgdossier HIX  
- Laboratorium spoed stickers ASz 
- Lab.aanvraag formulier voor aanvraag bloedproducten 
- Registratielijst bloedtransfusie ASz (rode formulier) 
- Partusboek 
- Iprova voor de bijbehorende protocollen 
- Informatiefolder “opname in het ziekenhuis” 
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