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Bij plaatsing van een spiraal na de bevalling is er een kleine 
(< 1%) kans op een baarmoederperforatie. Uitstel van plaat-
sing van een spiraal tot zes maanden postpartum lijkt het ri-
sico daarop te verminderen. Daarom is het advies om samen 
met de patiënt een afweging te maken tussen het perforatie-
risico en het belang van betrouwbare anticonceptie.

De NHG-Standaard Anticonceptie adviseert de spiraal vier tot 
zes weken na de bevalling te plaatsen om de kans op een baar-
moederperforatie, een zeldzame maar gevreesde complicatie, 
te verkleinen.1 Het is onduidelijk waarop dit advies is geba-
seerd. Daarom ging de auteur na op welk moment postpartum 
de kans op een baarmoederperforatie door een hormoon- of 
koperspiraal het kleinst is.

ZOEKSTRUCTUUR EN RESULTATEN
De auteur doorzocht de Cochrane Library en PubMed met de 
zoektermen “perforation AND IUD”. Dit leverde 411 artikelen 
op waarvan er na screening van titel en abstract twee relevan-
te, originele onderzoeken overbleven.2,3

Caliskan et al bekeken in een cohortonderzoek (n = 8343) de 
risicofactoren voor een baarmoederperforatie bij het plaatsen 
van een koperspiraal in een ziekenhuis in Ankara.2 Bij alle 
vrouwen werd na 12 maanden (of eerder bij klachten) een 
transvaginale echo verricht om een perforatie vast te stellen. 
De onderzoekers vonden in totaal 18 perforaties (0,2%), 
waarvan 90% binnen een jaar postpartum. Opvallend was dat 
slechts 72% van de vrouwen symptomen had van een perfo-
ratie. Het risico op een baarmoederperforatie was significant 
groter bij plaatsing tussen 0 en 3 maanden en tussen 4 en 
6 maanden dan bij plaatsing op een later tijdstip (plaatsing 
tussen 0 tot 3 maanden: absoluut risico (AR) 0,7%; relatief 
risico (RR) 11,7; 95%-BI 2,8 tot 49,2; number needed to harm 
(NNH) 159 – plaatsing tussen 4 tot 6 maanden: AR 0,9%;  RR 
13,2; 95%-BI 2,8 tot 62; NNH 121). 
Het cohortonderzoek van Heineman et al (n = 63.194) bekeek 
de impact van borstvoeding en het tijdstip van plaatsing 
postpartum op het risico van baarmoederperforaties.3 Twaalf 
maanden na plaatsing verstuurden zij een vragenlijst aan de 
arts en patiënt over eventuele perforatieklachten. Hierbij wer-
den in totaal 81 perforaties (0,1%) gerapporteerd. Het tijdstip 
van plaatsing postpartum < 36 weken in combinatie met het 
geven van borstvoeding bleek het hoogste risico op perforatie 
met zich mee te brengen (RR 6,1; 95%-BI 3,9 tot 9,6). 

BESPREKING EN AANBEVELING
De twee cohortonderzoeken bevatten een grote onderzoekspo-
pulatie, de follow-up was voldoende en er was weinig loss to 
follow-up. Er waren ook beperkingen: de onderzoeken zijn niet 

in de eerste lijn uitgevoerd en er zijn geen andere risicofacto-
ren meegenomen in de analyses. Daarnaast zijn de betrouw-
baarheidsintervallen in het eerste cohortonderzoek erg breed.
Ondanks deze beperkingen is het aannemelijk dat het risico op 
baarmoederperforaties bij plaatsing binnen 6 maanden na de 
bevalling is verhoogd ten opzichte van plaatsing op een later 
tijdstip. De onderzoeken lieten echter ook zien dat baarmoe-
derperforaties zeldzaam zijn, waardoor de absolute kans hierop 
bij plaatsing binnen 6 maanden na de bevalling nog steeds 
relatief klein is (0,7 tot 0,9%). Aangezien een baarmoederper-
foratie ernstige gevolgen kan hebben, is het van belang om met 
de patiënt de voors en tegens van plaatsing van een spiraal af te 
zetten tegen die van andere vormen van anticonceptie. ■

LITERATUUR
1. Brand A, Bruinsma A, Van Groeningen K, Kalmijn S, Kardolus 

I, Peerden M, et al. NHG-Standaard Anticonceptie. Huisarts Wet 
2011:54:652-76.

2. Caliskan E, Öztürk N, Dilbaz Ö, Dilbaz S. Analysis of risk factors 
associated with uterine perforation by intrauterine devices. Eur J 
Contracept Reprod Health Care 2003;8:150-5.

3. Heinemann K, Reed S, Moehner S, Do Minh T. Risk of uterine 
perforation with levonorgestrel-releasing and copper intrauterine 
devices in the European Active Surveillance Study on Intrauterine 
Devices. Contraception 2015;91:274-9.

Meer kans op perforaties bij spiraal postpartum
Maartje Schouwenburg

Hoe eerder een spiraal wordt geplaatst na de bevalling, hoe groter het 
risico op een baarmoederperforatie. Foto: iStock

Schouwenburg MG. Meer kans op perforaties bij spiraal postpartum. Huisarts 
Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-018-0378-7.
Amsterdam UMC, Vrije Universiteit, afdeling Huisartsgeneeskunde en Oude-
rengeneeskunde, Amsterdam: M.G. Schouwenburg, huisarts-in-opleiding, 
m.g.schouwenburg@vumc.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een critically appraised topic (CAT), waarbij de auteur een evidence-based 
antwoord op een praktijkvraag wil krijgen. 

https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/anticonceptie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14667326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14667326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25601352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25601352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25601352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25601352

