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Indicatiestelling acetylsalicylzuur  

 

 Doel 
 

Het verlagen van het risico op het krijgen van pre-eclampsie en foetale groeirestrictie door 

het gebruik van acetylsalicylzuur bij zwangeren met risicofactoren voor pre-eclampsie. Door 

middel van dit protocol willen wij in onze regio eenduidige indicaties vaststellen voor het 

gebruik van acetylsalicylzuur en zorgdragen voor eenduidige counseling bij de zwangere 

voor het gebruik van acetylsalicylzuur.  

 Bevoegdheden 
 

 

1) Gynaecoloog (i.o) of arts  

2) Eerste- of tweedelijns verloskundige 

3) Huisarts  
 

 Achtergrond 

Placenta insufficiëntie: 
 
Bij IUGR, hypertensieve aandoeningen of maternale ziekte (zoals DM, essentiële HT) is de 
basis van het ontwikkelen van een IUGR of PE vaak gelegen in een verminderde utero-
placentaire circulatie (placenta insufficiëntie). Het innestelen van de trofoblast in het begin 
van de zwangerschap en de trofoblastinvasie in de spiraal arteriën zijn van groot belang voor 
de verdere ontwikkeling. 
Tijdens een normale zwangerschap stijgt de productie van prostacycline en tromboxaan in 
de placenta. De verhouding is ongeveer prostacycline:tromboxaan = 2:1. Relatieve overmaat 
aan prostacycline ten opzichte van tromboxaan is mede verantwoordelijk voor een aantal 
fysiologische aanpassingen van de zwangerschap. 
Afwijkingen zoals IUGR en PE worden toegeschreven aan een relatief gebrek aan 
prostacycline of aan een relatieve overmaat aan tromboxaan. Als gevolg hiervan verloopt de 
vorming van de placenta niet correct (onvoldoende transformatie spiraal arteriën en 
trombotisch letsel) met onvoldoende toevoer van zuurstof en nutriënten naar de foetus. 
 

Prevalentie pre-eclampsie 
 
De incidentie van pre-eclampsie in Nederland is 2-5% van de zwangeren vrouwen. De 
volgende risicofactoren worden geassocieerd met een verhoogde incidentie (5-17%) van 
pre-eclampsie.  
  

 1 2 3 

Counselen voor het gebruik van acetylsalicylzuur in de 

zwangerschap 

X X X 

Het voorschrijven van acetylsalicylzuur in de zwangerschap X  X 

https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=63ae76bb-4a23-48f9-85ec-eec35d3fb027
https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=629ce2e1-bd51-4b47-a4d8-5b52114187f1
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Tabel 1. Risicofactoren voor pre-eclampsie     

Risico  Risicofactor 

Hoog  Pre-eclampsie in een eerdere zwangerschap  
Pre-existente hypertensie  
Chronische nierziekten  
Type 1 of 2-diabetes mellitus  
Auto-immuun aandoeningen zoals SLE of APS  
Eerder kind met laag geboortegewicht <p2.3  

Matig  Nullipariteit  
Maternale leeftijd ≥ 40 jaar  
Interval tussen zwangerschappen > 10-jaar  
Pre-eclampsie in de familie-anamneses (moeder of zuster)  
Obesitas (BMI > 35 kg/m2) 
Meerlingzwangerschap  
Eerder kind met laag geboortegewicht <p10 en >p2.3 
Perinatale sterfte t.g.v. placenta insufficiëntie of onverklaard  
Zwangerschap na eiceldonatie  

Aangepast n.a.v. bron: gebaseerd op de NICE-guideline ‘Hypertension in pregnancy: diagnosis and management’ 
(NICE, 2010), de USPSTF richtlijn (LeFevre, 2014), Bartsch, 2016 en ACOG Number 743. 

 
 

Foetale groei restrictie 
Foetale groei restrictie kan veroorzaakt worden door placentaire insufficiënte   
Het herhalingsrisico op foetale groeirestrictie is in een Nederlands cohort bij vrouwen die 
eerder een SGA-neonaat (<p5) had sterk verhoogd: 23% versus 3.4% in de groep met een 
geboortegewicht boven de P5; OR 8.1.  

 
Acetylsalicylzuur: 
 
Werking: 
Acetylsalicylzuur remt in een lage dosering irreversibel de trombocytenaggregatie, waardoor 
de bloedingstijd wordt verlengd. De antitrombotische werking berust op remming van de 
vorming van het prostaglandine tromboxaan. De werkingsduur is tot 7–10 dagen na staken 
behandeling. 
 
Om één geval van pre-eclampsie te voorkomen dienen 13 zwangeren met een verhoogd 
risicoprofiel ≤16 weken zwangerschap te starten met een lage dosering acetylsalicylzuur 
(NNT, Number Needed to Treat: 13,5).  
In geval van een eerder doorgemaakte pre-eclampsie lijkt acetylsalicylzuur profylaxe het 
meest effectief. Echter, bij welke overige pre-existente risicofactoren zwanger vrouwen het 
meest gebaat zijn bij behandeling met acetylsalicylzuur is niet goed uit te maken. Hoewel het 
effect van acetylsalicylzuur per individuele risicofactor of combinaties van risicofactoren 
onvoldoende is onderzocht, is er bewijs van matig niveau dat er sprak is van gunstige 
effecten in populaties met een breed scala en diversiteit aan risicofactoren zoals beschreven 
in tabel 1. 
 
Analyses tonen een preventief effect van acetylsalicylzuur aan indien deze gegeven wordt 
aan hoog risico vrouwen voor een IUGR en er vroeg (voor een termijn van 17 weken) in de 
graviditeit gestart wordt met een gemiddelde OR van 0,4 . 
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Teratogenese: 
Bij de mens zijn er geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij gebruik van doses tot 100 
mg/dag. Bij mensen en dieren zijn er aanwijzingen voor schadelijkheid bij gebruik van hoge 
doses. Er lijkt voldoende bewijs dat een lage dosis acetylsalicylzuur (tot 150 mg per dag) niet 
gepaard met een verhoogd risico op abruptio placentae, postpartum bloeding of foetale 
intracraniële bloeding. Meta-analyses en internationale richtlijnen onderstrepen allen de 
veiligheid en beperkte risico’s (LeFevre, 2014; NICE, 2010). De bijwerkingen zijn bij lage 
doseringen zeldzaam en omvatten naast overgevoeligheidsverschijnselen of allergieën een 
verlenging van de bloedingstijd 91-10%) en soms maagklachten (0,1-1%). 
Daarentegen levert het voorkomen van pre-eclampsie mogelijk gezondheidswinst op door 
reductie van het aantal opnames, inleidingen en iatrogene premature partus.  
 
Dosering: 
Een dosering van 80-100 mg/dag is de minimaal benodigde dosering die werkzaam lijkt. In 
de ASPRE trial wordt bij een dagelijkse dosering van 150 mg/dag geen verhoogd 
bloedingsrisico gevonden (Rolnik, 2017). Echter, de risico’s van hogere doseringen zijn nog 
niet uitgebreid onderzocht. In de huidige praktijk wordt in Nederland momenteel veelal 
gebruik gemaakt van 80-100 mg/dag. Deze doseringen zijn op recept verkrijgbaar in de 
Nederlandse apotheken.  
 
Tijdstip start en duur van acetylsalicylzuur: 
De preventieve behandeling met acetylsalicylzuur dient bij voorkeur ≤16 weken te worden 
gestart, waarbij de meeste bewijskracht beschikbaar is voor het starten van de behandeling 
vanaf 12 weken. Het is onduidelijk en in te kleine aantallen onderzocht om te  constateren 
dat er geen risico is bij het starten voor de 12 weken. Het verdient niet de voorkeur medicatie 
te starten in de periode van de organogenese. Het effect van starten na 16 weken is 
onvoldoende onderzocht.  
Bij het innemen voor de nacht is er waarschijnlijk een betere spiegel van acetylsalicylzuur.  
Acetylsalicylzuur passeert de placenta en inhibeert het COX ook in de foetale trombocyt. Het 
advies is daarom minimaal een week voorafgaand aan de partus of een operatieve ingreep 
(sectio) de acetylsalicylzuur te staken. 
 
Contra-indicaties van acetylsalicylzuur 

- maagpijn bij eerder gebruik,  
- ulcus pepticum (actief of in de voorgeschiedenis), 
- maag- darmbloedingen (actief of in de voorgeschiedenis),  
- maag- darmperforatie,  
- gastritis,  
- optreden van astma-aanval, uitgelokt door aspirine/NSAID 
- urticaria,  
- angio-oedeem,  
- neuspoliepen of rinitis,  
- ernstige nier- en leverinsufficiëntie,  
- ernstig hartfalen en/of hemorragische diathese (Farmacotherapeutisch Kompas). 

 
Bijwerkingen  

- De bijwerkingen zijn bij lage doseringen zeldzaam en omvatten naast 
overgevoeligheidsverschijnselen of allergieën een verlenging van de bloedingstijd (1-
10%) en soms maagklachten (0,1-1%) (Farmacotherapeutisch Kompas).  

 
Kosten 
De kosten van acetylsalicylzuur zijn gering; €0,05 per tablet 
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Aanbevelingen NVOG:  
 

- Adviseer het gebruik van acetylsalicylzuur aan zwangere vrouwen met een hoog 
risico op het ontwikkelen van pre-eclampsie  

- Bespreek de mogelijkheid om acetylsalicylzuur te gebruiken bij zwangere vrouwen 
met twee of meer matige risicofactoren voor pre-eclampsie 

- Start profylaxe met acetylsalicylzuur in een dosering van 80-150 mg per dag vanaf 
12 weken amenorroe en bij voorkeur vóór het voltooien van de 16e week. Staak de 
behandeling minimaal een week voorafgaand aan de partus of een operatieve 
ingreep (sectio), d.w.z. bij 36 weken amenorroeduur, tenzij een partus eerder 
verwacht wordt. Bij voorkeur wordt acetylsalicylzuur in de avond ingenomen  

- Schrijf géén acetylsalicylzuur voor aan zwangere vrouwen zonder risicofactoren voor 
pre-eclampsie 

 

 Beleid 

Indien intake door de eerste lijn: 
- Zwangeren met één van de volgende hoog risicofactoren voor pre-eclampsie worden 

zo snel mogelijk verwezen voor overname door de tweede lijn, waar de 
behandelende arts acetylsalicylzuur zal voorschrijven.  

o Pre-existente hypertensie 
o Chronische nierziekten  
o Type 1 of 2 diabetes mellitus  
o Auto-immuun aandoeningen zoals SLE of APS  
o Eerder kind met laag geboortegewicht <p2.3 

 
- Zwangeren met pre-eclampsie i.a wordt geadviseerd tijdens de zwangerschap 

acetylsalicylzuur te gebruiken.  
 

- Zwangeren met  ≥ 2  van de volgende matige risicofactoren krijgen informatie van de 
verloskundige (folder en mondelinge toelichting) en worden gecounseld over  het 
gebruik van acetylsalicylzuur.  

o Nullipariteit  
o Maternale leeftijd ≥ 40 jaar  
o Interval tussen zwangerschappen > 10-jaar  
o Pre-eclampsie in de familie-anamneses (moeder of zuster)  
o Obesitas (BMI > 35 kg/m2) 
o Meerlingzwangerschap  
o Eerder kind met laag geboortegewicht <p10 en >p2.3 
o Perinatale sterfte t.g.v. placenta insufficiëntie of onverklaard  
o Zwangerschap na eiceldonatie 
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Indien na advies of counseling de zwangere acetylsalicylzuur wenst en verdere controles 
plaats zullen vinden in de eerste lijn: 

- Let op contra-indicaties voor acetylsalicylzuur. 
- Verwijs de zwangere naar haar eigen huisarts voor recept acetylsalicylzuur.  

o R/ Acetylsalicylzuur 80 mg 1x dd 
o S/ 1x DD innemen voor de nacht  

- Start medicatie vanaf een zwangerschapsduur van 12 weken. Later kan ook nog 
gestart worden, maar het effect wordt minder (vooral na 16 weken). 

- Werkingsduur: tot 7–10 dagen na staken behandeling  
- Gebruik acetylsalicylzuur t/m AD 35+6 weken, eerder stoppen indien geïndiceerd 

(bijv. bij dreigende vroeggeboorte/bijwerkingen)  

 
 

Indien intake door tweede lijn 
- Zwangeren met hoog risicofactor met indicatie voor acetylsalicylzuur krijgen het 

advies om vanaf 12 weken te starten met te starten 
 

- Zwangeren met ≥ 2 matige risicofactoren krijgen informatie van de intake arts (folder 
en mondelinge toelichting) over acetylsalicylzuur en worden gecounseld over het 
gebruik hiervan.  

 
Indien het gebruik van acetylsalicylzuur door de zwangere wordt gewenst: 

- Let op contra-indicaties van aspirinegebruik  
- Dan  voorschrijven recept acetylsalicylzuur . 

o R/ Acetylsalicylzuur 80 mg  
o S/ 1x DD innemen voor de nacht  

- Start medicatie vanaf een zwangerschapsduur van 12 weken. Later kan ook nog 
gestart worden, maar het effect wordt minder (vooral na 16 weken).   

- Werkingsduur: tot 7–10 dagen na staken behandeling  

- Gebruiken tot en met AD 35+6 weken, eerder stoppen indien geïndiceerd (bijv. bij 
dreigende vroeggeboorte/bijwerkingen). 
 

 

Referenties 
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National Institute for Health and Clinical Excellence. Hypertension in pregnancy the 
management of hypertensive disorders during pregnancy. National Collaborating Centre for 
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Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Hypertensieve aandoeningen in de 
zwangerschap. Richtlijnen NVOG 2005Available from: URL: http://nvog- 
documcntcn.nl/indcx.php?pagina = /richtlijn/pagina.php&fSelectTG 62 = 75&fSelectedSub = 
62&fSelectedParent = 75 

Rolnik, D.L.; Wright D; e.a. ASPRE trial: performance of screening for preterm pre-

eclampsia. Utralsound obstet gynecol; 2017  
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maternal mortality due to hypertensive disease in pregnancy in the Netherlands. BJOG 2008 
May;115(6):732-6. 
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 Bijlagen:  
 

Bijlage 1 Counselingskaart zorgverlener pag. 8,9,10 

Bijlage 2 Informatie cliënt pag. 11 
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Bijlage 1.                                      Counselingskaart acetylsalicylzuur 
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Intake 

Risico Risicofactor 

Hoog Pre-eclampsie in een eerdere zwangerschap  
Pre-existente hypertensie  
Chronische nierziekten  
Type 1 of 2 diabetes mellitus  
Auto-immuun aandoeningen zoals SLE of APS  
Eerder kind met laag geboortegewicht <p2.3 

Matig  Nullipariteit 
Maternale leeftijd ≥ 40 jaar 
Interval tussen zwangerschappen > 10-jaar 
Pre-eclampsie in familie-anamnese (moeder / zuster) 
Meerlingzwangerschap  
Obesitas (BMI > 35 kg/m2) 
Eerder kind met laag geboortegewicht <p10 en >p2.3 
Perinatale sterfte t.g.v. placenta insufficiëntie 
Perinatale sterfte onverklaard 
Zwangerschap na eiceldonatie  

Anamnese 

 
 
Contra-indicaties van acetylsalicylzuur 
- Maagpijn bij eerder gebruik  
- Ulcus pepticum (actief of in de voorgeschiedenis) 
- Maag- darmbloedingen (actief of in de voorgeschiedenis)  
- Maag- darmperforatie 
- Gastritis 
- Optreden van astma-aanval 
- Urticaria 
- Angio-oedeem  
- Neuspoliepen of rinitis  
- Ernstige nier- en leverinsufficiëntie 
- Ernstig hartfalen en/of hemorragische diathese 
 
 

 

Hoogrisicofactor: 

 Pre-eclampsie in een 
eerdere zwangerschap 

 
of 
 

 2 matige risicofactoren 

Hoogrisicofactor: 

 Pre-existente hypertensie 

 Chronische nierziekten 

 Type 1 of 2 diabetes mellitus 

 Auto-immuun aandoeningen 
zoals SLE of APS 

 Eerder kind met laag 
geboortegewicht <p2.3 

Counseling door 
verloskundige en 

voorschrijven recept  
door huisarts 

Geen contra-indicatie 
Acetylsalicylzuur 

Counseling en 
voorschrijven door  
gynaecoloog/arts 

Indien klachten/bijwerkingen: 
Afweging voordelen van gebruik tegen nadelen 

Overweeg protonpompremmer bij 
maagklachten (esomeprazol, omeprazol) 

Indicatie 
acetylsalicylzuur indien: 

1    hoogrisicofactor 

 2 matige risicofactoren 

1e lijn 2e lijn 

Geen contra-indicatie 
Acetylsalicylzuur 

Rx acetylsalicylzuur 80 mg 1dd 
Voor de nacht innemen 

v.a. 12 weken tot 36 weken 

Indicatie 
acetylsalicylzuur indien: 
1    hoogrisicofactor 
 2 matige risicofactoren 

Doorverwijzing 2e lijn 
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Counseling 
d.m.v. 
BRAINS 

Beveel een zwangere met een hoog risicofactor het gebruik van acetylsalicylzuur aan 
Bespreek de mogelijkheden bij een zwangere met ≥ 2 matige risicofactoren 
- Geef uitleg over de voor- en nadelen van acetylsalicylzuur. 
- Counseling volgens de Brains-methode. 
- Geef de informatiefolder mee. 
- Draag zorg voor een correcte medische verslaglegging. 
 
Counseling d.m.v. BRAINS 

 Benefits: Bij foetale groeirestrictie, hypertensieve aandoeningen of maternale ziekte (zoals DM, essentiële HT) is de basis van het ontwikkelen van een 
groeirestrictie of PE vaak gelegen in een verminderde utero-placentaire circulatie (placenta insufficiëntie). Afwijkingen zijn vaak toegeschreven aan een 
relatief gebrek aan prostacycline of aan een relatieve overmaat aan tromboxaan en hierdoor het niet correct vormen van de placenta met onvoldoende 
toevoer van zuurstof en nutriënten naar de foetus. Acetylsalicylzuur remt in deze lage dosering irreversibel de trombocytenaggregatie, waardoor de 
bloedingstijd wordt verlengd. De antitrombotische werking berust op remming van de vorming van het prostaglandine tromboxaan. Acetylsalicylzuur 
gestart voor de 16 weken zwangerschap, verkleind de kans op pre-eclampsie bij vrouwen met een verhoogd risico op pre-eclampsie met 7,4% (NNT 
1:13). Er lijkt voldoende bewijs dat een lage dosis acetylsalicylzuur (tot 150 mg per dag) niet gepaard met een verhoogd risico op abruptio placentae, 
postpartum bloeding of foetale intracraniële bloeding. Meta-analyses en internationale richtlijnen onderstrepen allen de veiligheid en beperkte risico’s 
(LeFevre, 2014; NICE, 2010). De kosten van acetylsalicylzuur zijn gering; €0,05 per tablet. 

 Risico: Een verhoogde kans op hypertensie, pre-eclampsie en foetale groeirestrictie en de maternale en foetale gevolgen daarvan. Bijwerkingen van 
acetylsalicylzuur: bij lage doseringen zeldzaam en omvatten naast overgevoeligheidsverschijnselen of allergieën een verlenging van de bloedingstijd 
(1-10%) en soms maagklachten (0,1-1%). 

 Alternatieven: Afwachtend beleid met inachtneming van het risico op hypertensie, pre-eclampsie en foetale groeirestrictie. Attent maken op levensstijl: 
stoppen met roken, gezonde voeding en beweging etc.  

 Intuïtie: Bespreek voorkeur van zwangere en partner 

 Negotiation (onderhandelen): Bespreek voorkeur van zwangere en partner en verduidelijk eventuele onduidelijkheden 

 Second: Nadenktijd. Indien langere nadenktijd gewenst (> 12 weken zwangerschap), adviseer de zwangere in ieder geval te beslissen voor 16 weken 
zodat voor 16 weken gestart kan worden en optimaal effect wordt behaald. 

 

Verwijzing  1e lijns zwangere? Recept acetylsalicylzuur via verwijzing huisarts.  

 2e lijns zwangere? Recept acetylsalicylzuur via gynaecoloog/arts. 
o Let op contra-indicaties van aspirinegebruik  
o Recept acetylsalicylzuur (Ascal®). 

 R/ Acetylsalicylzuur 80 mg 1x dd 
 S/ 1 dd innemen voor de nacht  

o Start medicatie vanaf een zwangerschapsduur van 12 weken.  
o Later kan nog gestart worden, maar het effect wordt minder (vooral na 16 weken) 
o Werkingsduur: tot 7–10 dagen na staken behandeling. 
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o Gebruiken tot en met AD 35+6 weken, eerder stoppen indien geïndiceerd (bijv. bij dreigende vroeggeboorte/bijwerkingen). 
 

Bronnen NVOG-module: Wat is de rol van acetylsalicylzuur, gestart ≤16 weken amenorroeduur, ter preventie van pre-eclampsie bij zwangere vrouwen?  
(behorende bij de richtlijn Hypertensieve aandoeningen in de Zwangerschap) 
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Informatie voor zwangeren over het gebruik van acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap  
 
Inleiding 
 
In deze folder leest u meer over het gebruik van acetylsalicylzuur in de zwangerschap. Een zwangerschap is 
een bijzondere gebeurtenis in uw leven. Er verandert en gebeurt veel in uw lichaam. Tijdens dit proces 
kunnen er complicaties optreden. Het risico op sommige complicaties kan verlaagd worden door het 
gebruik van acetylsalicylzuur.  
Het gaat dan om de volgende complicaties: 

- Het ontwikkelen van een hoge bloeddruk (zwangerschapshypertensie). 
- Een zwangerschapsvergiftiging ofwel pre-eclampsie (dat is een hoge bloeddruk en eiwitverlies in de 

urine).  
- Het achterblijven van de groei van de baby (groeivertraging). 

Een aantal van deze complicaties eindigt zelden in een late miskraam of overlijden van de baby in de buik. 
Bij het optreden van bovenstaande complicaties zal mogelijk besloten worden om de baby eerder geboren 
te laten worden wat ook weer nadelig kan zijn voor bijvoorbeeld de rijpheid van de longen van de baby. 
 
Hoe weet ik of ik een verhoogd risico heb? 
Tijdens uw bezoek aan uw zorgverlener worden er diverse vragen gesteld. Hiermee wordt bekeken of u een 
verhoogd risico heeft op het ontstaan van bovengenoemde complicaties.  
Bij 1 hoog risicofactor of bij 2 of meer matige risicofactoren zou het gebruik van acetylsalicylzuur zinvol zijn.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Risico  Risicofactor 

Hoog  
 

Zwangerschapsvergiftiging in een eerdere zwangerschap  
Hoge bloeddruk die al voor de zwangerschap bestaat 
Chronische nierziekten  
Type 1 of 2 diabetes mellitus  
Auto-immuun aandoeningen zoals Systemische Lupus Erythematodes (SLE)  of 
het antifosfolipidensyndroom (APS)  
Eerder kind met een laag geboortegewicht <p 2.3 

Matig  Zwanger van een eerste kind 
Leeftijd van de moeder ≥ 40 jaar 
Interval tussen zwangerschappen > 10-jaar  
Zwangerschapsvergiftiging bij moeder of zus  
Obesitas (BMI > 35 kg/m2) 
Meerlingzwangerschap  
Eerder kind met een laag geboortegewicht <p10 en >p2.3 
Sterfte van de baby t.g.v. placenta problemen of onverklaard  
Zwangerschap na eiceldonatie  
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