
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie West  
 

Bloedverlies tijdens de zwangerschap 

tweede helft 
 
 

Bloedverlies tijdens de zwangerschap kan gevolgen hebben voor het 

verdere verloop van de zwangerschap. Neem daarom bij bloedverlies 

altijd contact op met uw verloskundige of gynaecoloog. 

 

Oorzaken bloedverlies 

De meest voorkomende oorzaken van bloedverlies tijdens de zwangerschap zijn: 

 Op gang komen van de bevalling 

 Bloedende baarmoedermond 

 Laagliggende moederkoek (placenta) 

 Gedeeltelijk of geheel loslaten van de placenta 

 

We proberen de oorzaak van het bloedverlies te vinden, maar dat is niet altijd mogelijk. 

Onderzoek gebeurt door echoscopie via de buik of via de vagina. Vaak wordt ook een 

inwendig onderzoek gedaan. 

 

Op gang komen van de bevalling 
Bij het gang komen van de bevalling, zal de baarmoedermond veranderen (ontsluiting). 

Tijdens de ontsluiting is er bloedverlies. Dit noemt men tekenen.  

 

Bloedende baarmoedermond 
De baarmoedermond is tijdens de zwangerschap veel meer doorbloed dan normaal. 

Hierdoor kan bij gemeenschap bloedverlies optreden. Dit noemen we contactbloeding. De 

bloeding is onschuldig en heeft meestal geen gevolgen voor de zwangerschap. 

 

Wél nemen we vaak een kweek af nadat de bloeding is gestopt om te onderzoeken of er 

sprake is van een infectie. Soms maken we een uitstrijkje voor onderzoek op 

baarmoederhalskanker. 

 

Soms is er sprake van een afwijking zoals een poliep. Als dat bij u het geval is, dan volgt na 

de bevalling een behandeling.  

 

Laagliggende placenta 
Een laagliggende placenta (placenta praevia) is vaak de oorzaak van bloedverlies. 

Bloedverlies kan optreden wanneer de placenta vlakbij of over de baarmoedermond ligt. 

Meestal is dit bloedverlies 's nachts en zonder echte buikpijn. 

 



 
 

 

 

 
OLVG, locatie West Bloedverlies tijdens de zwangerschap 

tweede helft 

2 

 

Behandeling bij een laagliggende placenta 

 Opname in het ziekenhuis is in de meeste gevallen noodzakelijk. Bedrust is dan 

noodzakelijk. U mag dan alleen uit bed voor douchen en naar het toilet gaan.  

 Iedere dag maken wij minstens één hartfilmpje of CTG (Cardio Toco Grafie) om de 

hartslag van de baby te controleren. Natuurlijk houden wij ook uw bloedverlies in de 

gaten. Merkt u zelf veranderingen? Vertel dit dan altijd aan de verpleegkundige. 

 Heeft u weeën? Bij een zwangerschapsduur tussen 24 en 33 weken krijgt u een medicijn 

om de weeën te remmen. Dit medicijn krijgt u per tablet, soms via een infuus.  

Ook krijgt u een medicijn voor een snellere ontwikkeling van de longen van de baby. De 

baby is dan beter voorbereid op een eventuele vroeggeboorte.  

U krijgt 2 injecties in het bovenbeen met een tussentijd van 24 uur. Afhankelijk van de 

ligging van de placenta kan de bevalling via de natuurlijke weg plaatsvinden.  

Ligt de placenta over de baarmoedermond? Dan is een bevalling via de natuurlijke weg 

uitgesloten en krijgt u een keizersnede. 

 Stopt het bloedverlies? Dan kunt u weer naar huis. Als er opnieuw bloedverlies optreedt, 

moet u onmiddellijk contact op te nemen met het ziekenhuis 

 

Als er ongeveer 24 uur geen bloedverlies is geweest, dan kunt u uw activiteiten langzaam 

weer oppakken.  

 

Loslating van de placenta 

Bij een loslating van de placenta (solutio placentae) treedt het bloedverlies op door het 

gedeeltelijk of geheel loslaten van de placenta. Dit gaat gepaard met hevige pijn in de 

onderbuik. De buik voelt dan ook gespannen aan. 

 

Behandeling bij loslating van de placenta 

Behandeling hangt af van de duur van de zwangerschap en de bevindingen van uw arts bij 

onderzoek. In de meeste gevallen is een keizersnede noodzakelijk.  
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Vragen? 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op 

www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/verloskunde 

 

 

Contact  
spoedpolikliniek Verloskunde, locatie West 

T 020 510 80 02 (7 dagen per week 7.30 - 23.00 uur) 

Route 26 

 

bevalsuites (verloskamer) Toorop Paviljoen, locatie West 

T 020 510 84 32 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)  

Route 25 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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