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Acetylsalicylzuur ter preventie van  

pre-eclampsie en foetale groeirestrictie 

 
 
Doel 
Verlagen risico op hypertensieve ziekte en daarmee geassocieerde 
zwangerschapsuitkomsten zoals pre-eclampsie en foetale groeirestrictie op basis van 
placenta insufficiëntie.  
 
Uitvoerenden 
Gynaecologen 
Arts-assistenten 
Klinisch verloskundigen 
1e lijns verloskundigen 
 
Achtergrond 

 Pre-eclampsie 

Pre-eclampsie is één van de meest voorkomende zwangerschapscomplicaties. In 

Nederland krijgt ongeveer 2-5% van de zwangere vrouwen pre-eclampsie. Vrouwen 

die al eerder een zwangerschap met pre-eclampsie hebben doorgemaakt hebben 

een verhoogd risico op het herhaald optreden van de aandoening. 

Preventieve behandeling met acetylsalicylzuur (ASA) gestart ≤16 weken 

amenorroeduur verlaagt het risico op hypertensieve ziekte en daarmee 

geassocieerde zwangerschapsuitkomsten zoals pre-eclampsie en foetale 

groeirestrictie op basis van placenta insufficiëntie. 

 

 Foetale groeiretardatie 

Het is aangetoond dat, indien een patiënte een hoog risico heeft op het ontstaan van 

foetale groeirestrictie (FGR) op basis van placentaire insufficiëntie, ASA een gunstig 

effect heeft in de preventie hiervan indien deze gestart is voor een 

zwangerschapsduur van 16 weken. 

 

 Toepassing 

Een dosering van 80 – 100 mg/dag is de minimaal benodigde dosering.  

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. De risico’s van starten vóór 12 weken zijn 

onvoldoende onderzocht. Het gebruik van acetylsalicylzuur wordt gestaakt bij 36 

weken amenorroeduur, danwel minimaal één week voorafgaand aan de partus of een 

operatieve ingreep als een partus eerder verwacht wordt. 

 

 Bijwerkingen Acetylsalicylzuur 

Er lijkt voldoende bewijs dat een lage dosis acetylsalicylzuur niet gepaard gaat met 

een verhoogd risico op abruptio placentae, postpartum bloeding of foetale 

intracraniële bloeding. Meta-analyses en internationale richtlijnen onderstrepen allen 
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de veiligheid en beperkte risico’s van het gebruik van acetylsalicylzuur.  

De bijwerkingen zijn bij lage doseringen zeldzaam en omvatten naast 

overgevoeligheidsverschijnselen of allergieën een verlenging van de bloedingstijd    

(1-10%) en soms maagklachten (1-10%).  

Bij het voorschrijven dient rekening gehouden te worden met contra-indicaties en 

interacties met andere geneesmiddelen.  

 

 Absolute contra-indicaties: 

- Overgevoeligheid voor salicylzuurverbindingen of NSAID's (bv. optreden van 

astma-aanval of collaps na gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID's bij 

astmapatiënt) 

- Hemorragisch CVA in de anamnese 

- Bij eerder gebruik maagklachten en maagpijn 

- Ulcus pepticum 

- Maag–/darmbloeding 

- Hemorragische diathese of stollingsstoornissen zoals trombocytopenie, hemofilie 

- Ernstige leverinsufficiëntie, ernstige nierinsufficiëntie 

- Ernstig hartfalen. 
( https://farmacotherapeutischkompas.nl , januari 2020) 

                                                             

Risicofactoren  
Risicofactoren geassocieerd met pre-eclampsie staan in Tabel 1. Onderstaande 

risicofactoren zijn geassocieerd met een verhoogde incidentie (5-17%) van pre-eclampsie 
waarbij de gerapporteerde relatieve risico’s variëren tussen de 1,5-8,4. 
Omdat uniforme definiëring van risicofactoren en kwantificering van het geschatte risico 
middels gevalideerde multivariate modellen veelal ontbreekt wordt in de tabel volstaan met 
een pragmatische indeling in hoog en matig risico. 
 
Tabel 1. Risicofactoren geassocieerd met pre-eclampsie 

Risico Risicofactor 

HOOG PIH/Pre-eclampsie in een eerdere zwangerschap 
Chronische nierziekten 
Auto-immuun aandoeningen zoals SLE of antiphospholipiden syndroom (APS) 
Type 1 of 2 diabetes mellitus 
Pre-existente hypertensie 
Foetale groeirestrictie ( <p10) in een eerdere zwangerschap waarbij 
placentaire insufficiëntie de meest waarschijnlijke oorzaak is 

MATIG Nullipariteit 
Maternale leeftijd ≥ 40 jaar 
Interval tussen zwangerschappen > 10-jaar  
Pre-eclampsie in de familie-anamnese (moeder of zus) 
Meerlingzwangerschap 
Zwangerschap na eiceldonatie 
Obesitas (BMI > 35 kg/m2) 
 

 

  

https://farmacotherapeutischkompas.nl/
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Regionale werkwijze 

 Inventariseer risicofactoren voor pre-eclampsie en foetale groeiretardatie tijdens de 

intake. 

 Inventariseer contra-indicaties voor het gebruik van acetylsalicylzuur en interacties 

met andere geneesmiddelen.  

 Adviseer het gebruik van acetylsalicylzuur aan zwangere vrouwen met één hoge 

risicofactor zoals genoemd in tabel 1. 

 Adviseer het gebruik van acetylsalicylzuur aan zwangere vrouwen met twee of meer 

matige risicofactoren zoals genoemd in tabel 1.  

 Counseling voor gebruik acetylsalicylzuur vindt plaats in 1e of 2e lijn afhankelijk van 

de indicatie. Zie hiervoor tabel 2. 

 Counseling vindt plaats met behulp van het counselingformat in de cliënteninformatie. 

 Documenteer dat counseling heeft plaatsgevonden (documentatieplicht). Geef 

cliënteninformatie mee aan patiënte/cliënte na counseling. 

 Alle cliënten/patiënten (1e en 2e lijn) worden na intake in het MDO besproken om 

gezamenlijk overeen te komen dat er een indicatie voor ASA bestaat en dat er geen 

sprake is van een contra-indicatie voor ASA. 

 Indien counseling door de 1e lijns verloskundige, dan wordt het recept  

o ofwel voorgeschreven door de huisarts (ASA 80 mg) 

o ofwel tijdens MDO door de gynaecoloog (ASA 80 mg) 

o ofwel cliënt gaat zonder recept naar de apotheek/drogist (Aspirine100 mg)       

 Bij twijfel over indicatie, contra-indicatie, bijwerkingen of andere reden tot consult 

volgens afgesproken zorgpaden, consult 2e lijn. 

 Start profylaxe met acetylsalicylzuur in een dosering van 80-100 mg per dag vanaf 12 

weken amenorroe en bij voorkeur vóór het voltooien van de 16e week. Staak de 

behandeling minimaal één week voorafgaand aan de partus of een operatieve 

ingreep (sectio), in ieder geval bij 36 weken amenorroeduur, tenzij een partus eerder 

verwacht wordt.  

 Adviseer om acetylsalicylzuur in de avond in te nemen.  

 Naast counseling voor ASA dient een patiënte/cliënte ook geïnformeerd te worden 
over het preventieve gebruik van calcium en vitamine D.  

 
Counseling 
Tabel 2. Locatie counseling  

Locatie Risicofactor 

1e lijn PIH > 34 weken ia 
Foetale groeirestrictie p3-p10 ia 
Combinatie matige risicofactoren 

2e lijn Pre-existente hypertensie 
PIH < 34 wkn of PE/HELLP ia 
Foetale groeirestrictie < p3 of 2x < p10 ia 
Chronische nierziekten 
Auto-immuunziekten 
DM type 1 of 2 
Meerling 
Eiceldonatie 
BMI > 40  
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