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De meest voorkomende oorzaken va n koorts in het 
kraambed zijn mastitis puerpera lis, urineweginfec
ties en endometriti s, eventueel uitbreidend tot sal
ping iti s en adnexiti s . Infecties in het kraambed ko
men in 1-3 procent van de gevallen voor. Opvallend 
is de hoge frequentie van mastit is puerperalis in de 
Urker populatie (7 ,7 % versus 0,4% à 2,5% lande
lijk). Hiervoor is vooralsnog geen verkl aring. Ze ld
zamer, maar meer bedreigend zijn de sepsis puerpe
ra li s en de di epe veneuze trombose. Over het vóór
komen van se psis puerperalis konden geen lande lij
ke percentages wo rd en gevonden. Op Urk bleek bij 
1446 kraamvrouwen één maal een verwijzing we
gens verdenking op sepsis te hebben plaatsgevon
den. Jaarlijks sterft in Nederland o ngeveer één 
kraamvrouw aan sepsis . Symptomen va n de sepsis 
puerperalis z ijn pijn in de onderbuik, koorts, hypo
tensie en tachycard ie. Het eerstelijnsbe leid bij ook 
maar de geringste ve rdenking op seps is puerperali s 
is s impel: onverwij ld verwijzen. Diepe veneuze 
trombose komt voor bij ongeveer 0,2 procent van de 
kraamvrouwen. Risicofactoren zij n, naast doorge
maakte tromboti sche processen en stollingsafwij 
kingen, ook leeftijd >35 jaar, ad ipositas, sectio cae
sarea en manuele placentaverw ijdering. Naast de 
kla ssieke kenmerken van diepe veneuze trombose 
kunnen temperan1ursverhoging, verhoogde polsfre
quentie en algemene malai se aanwezig z ijn. Diepe 
veneuze trombose in het kraambed openbaart z ich 
meestal nissen de vijfde en vijftiende dag post par
tum. Gemidde ld één op de vier kraamvrouwen met 
diepe veneuze trombose ontwikkelt een longembo
lie, waarbij er een aanzienlijke kans op overlijden is. 
Bij verdenking op diepe veneuze trombose is aan
vullend onderzoek geïndiceerd: echocompress ieon
derzoek, eventuee l aangevuld met dup lex-Dopp
leronderzoek. De behandeling is klini sch. Per jaar 
overlijden in Nederland gemiddeld twee kraa mvrou
wen aan een trombo-embo lie. 

C.J. Dekker, huisarts, Grote Fok 29, 8321 VZ Urk. 

74 

Inleiding 

Hoewel de gevolgen van koorts in het 
kraambed na de introductie van antibioti
ca aanmerkelijk zijn verminderd, komt er 
toch bijna jaarlijks maternale sterfte voor 
als gevolg van een puerperale infectie. 1 

Vooral de bèta-hemolytische streptokok
ken van Lancefield-groep A hebben een 
beruchte reputatie. De laatste jaren wordt 
er een toename gerapporteerd van het aan
tal infecties met ernstige afloop. 2,3 

Huisartsen en verloskundigen kunnen 
op indringende wijze worden geconfron
teerd met een foudroyant verloop van 
koorts in het kraambed. Illustratief hier
voor is de casus waarover het Medisch 
Tuchtcollege in Groningen oordeelde. De 
verloskundige herkende de symptomen 
van een beginnende sepsis te laat, en ook 
de - verloskundig niet-actieve - huisarts 
herkende de alarmsymptomen in eerste in
stantie niet. De kraamvrouw werd uitein
delijk in shocktoestand opgenomen, en 
overleed in de loop van diezelfde dag. 4 

Gelukkig is het beloop van koorts in het 
kraambed niet altijd, zoals bij deze tucht
zaak het geval was. 

Casuïstiek 

Casus 1 
Mevrouw A, 20 jaar, beviel probleemloos 
thuis van haar tweede kind bij een amenor
rcieduur van 39 weken en twee dagen. Een 
dochter van 3200 gram werd geboren in 
a.a.v. Ook de eerste zwangerschap was 
geëindigd met een probleemloze thuisbe
valling. 

Op de vijfde dag post partum voelde de 
vrouw zich ziek, koortsig en rillerig. Er 
waren licht riekende lochia en de uterus 
was gevoelig. De fundus uteri stond drie 
vingers onder de navel. De bloeddruk be
droeg 145/80 mmHg, de polsfrequentie 
120 regulair equaal, de temperatuur (rec
taal) 39 ,3 °C. Het hemoglobinegehalte was 
5,0 11111101/l. Opname volgde. 

De diagnose luidde: 'endometritis met 
mogelijk sepsis; tevens anemie ' . Patiënte 
kreeg cefuroxim intraveneus en twee een
heden bloed. Een cervixkweek leverde 

een grampos1t1eve mengflora op. Voor
spoedig herstel volgde. 

Casus 2 
Mevrouw B, een 26 jarige primigravida, 
had een probleemloze zwangerschap. Bij 
een amenorroeduur van 39 weken en drie 
dagen braken de vliezen spontaan . Na 13 
uur kwamen de weeën goed op gang en 
nog 7 uur later was er volledige ontslui
ting. Wegens niet vorderende uitdrijving 
werd de vrouw na een uur persen verwe
zen, waarna zij in het ziekenhuis met be
hulp van vacuümextractie een dochter 
baarde (gewicht 3850 gram, Apgar-scores 
9 en 10 na respectievelijk 1 en 5 minuten). 
De placenta werd na 10 minuten spontaan 
geboren. Er was een geschat bloedverlies 
van 600 ml. Het kraambed verliep in eerste 
instantie voorspoedig, en mevrouw ging 
op de tweede dag post partum naar huis . 

Op de tiende dag post partum kreeg pa
tiënte in de loop van de ochtend buikpijn 
en voelde zij zich snel ziek en koortsig 
worden. Bij onderzoek bleek de fundus 
uteri drie vingers onder navelhoogte en 
erg pijnlijk bij palpatie. Er was riekende 
fluor. Patiënte was bleek, reageerde traag 
maar wel adequaat, en maakte een erg zie
ke indruk. De temperatuur was 39,2°C, 
rectaal. De bloeddruk bedroeg 140/70 mm 
Hg, de polsfrequentie 116 slagen per mi
nuut, regulair/equaal. Patiënte werd opge
nomen. 

Na afname van cervix- en bloedkweken 
werd begonnen met intraveneuze toedie
ning van amoxycilline-clavulaanzuur en 
gentamycine. Bij echoscopie werd een 
'rommelig ' cavum uteri gezien, waarna 
curettage volgde; hierbij werden necroti
sche weefselbrokken verwijderd. De kwe
ken leverden een hemolytische streptokok 
van Lancefield-groep B op. Rij de hahy -
gezond, maar vanwege de borstvoeding 
ook opgenomen - werden deze micro-or
ganismen eveneens aangetroffen. Zij 
kreeg amoxycilline. Het beloop was voor
spoedig: na vijf dagen konden moeder en 
kind het ziekenhuis verlaten. 

Casus 3 
Mevrouw C, 29 jaar, beviel bij een ame
norroeduur van 40 weken en drie dagen 
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thuis probleemloos van haar derde kind 
met een gewicht van 4070 gram. De eerste 
bevalling was eveneens een ongecompli
ceerde thuisbevalling geweest; de tweede 
bevalling had in het ziekenhuis plaatsge
vonden wegens serotiniteit. 

Aanvankelijk verliep het kraambed 
voorspoedig, maar op de tiende dag post 
partum kreeg mevrouw hoofdpijnklachten 
en voelde zij zich beroerd. De bloeddruk 
bedroeg 130/85 mm Hg, de temperatuur 
(rectaal) 39,5°C. Aan longen, buik, borst 
en benen werden geen afwijkingen gecon
stateerd. De (voorlopige) diagnose luidde: 
'viraal infect, cave ontwikkelende pneu
monie '. Behandeling: zo nodig parace
tamol. 

Op de veertiende dag post partum was 
er een toename van het hoesten; tevens 
werd enig bloed opgehoest en voelde de 
thorax pijnlijk aan. Patiënte zag er 'klam
mig ' uit. Over de longvelden werden een 
sonore percussie en vesiculair ademgeruis 
vastgesteld. De diagnose luidde nu 'pneu
monie' en begonnen werd met een amoxy
cilline 750 mg, 2 dd. 

Op de zeventiende dag post partum 
bleek patiënte niet op te knappen. Een uri
nesediment leverde geen afwijkingen op; 
de ingezette Uricult bleek negatief. Een 
X-thorax leverde evenmin afwijkingen 
op. De volgende dag werd patiënte zieker. 
Zij had pijn onder in de rug, uitstralend 
naar het rechter bovenbeen. De bloeddruk 
bedroeg 120/65 mmHg, de temperatuur 
38,4°C. Bij onderzoek aan de Jongen wer
den wederom geen afwijkingen gevonden. 
Er was vage drukpijn in de rechter onder
buik, lokale drukpijn in de rug rechtson
der. Patiënte kon het rechterbeen niet 
spontaan heffen, en het been was diffuus 
pijnlijk en oedemateus. Dorsoflexie van 
de voet bleek gevoelig (teken van Ro
man). De kniepeesreflex bleek rechts min
der dan links. Pulsaties arteriae femorales 
+/+. 

Patiënte werd opgenomen onder ver
denking van bekkentrombose, mogelijk in 
combinatie met longembolie. Inderdaad 
bleek er sprake te zijn van een diepe ve
neuze trombose rechts. Een longembolie 
werd niet aangetoond. Patiënte werd gehe
pariniseerd en ingesteld op acenocouma-
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rol. Nadere internistische analyse bracht 
geen stollingsafwijkingen aan het licht. 

Casus 4 
Mevrouw D, 25 jaar, beviel thuis van haar 
tweede kind, een zoon van 3020 gram, in 
a.a . v. Het eerste kind was in het ziekenhuis 
geboren wegens niet vorderende uitdrij
ving. De baby kreeg borstvoeding. 

Op de elfde dag post partum kreeg me
vrouw last van pijnlijke mammae, links 
meer dan rechts. De volgende dag ontwik
kelde patiënte koorts, 38,9°C, rectaal. De 
linker mamma werd toenemend pijnlijk en 
rood. Bij onderzoek vertoonde de linker 
mamma roodheid in het linker-onderkwa
drant. De linker mamma voelde aldaar 
hard en warm aan en was drukgevoelig. 
Onder de diagnose mastitis puerperalis 
werd begonnen met flucloxacilline 500 
mg, 3 dd. Tevens werden koude compres
sen voorgeschreven en werd geadviseerd 
de baby eerst aan te leggen aan de linker 
mamma. Na enkele dagen volgde volledig 
herstel. 

Differentiële diagnostiek, 
epidemiologie en beleid 

De meest voorkomende oorzaken van 
koorts in het kraambed zijn mastitis puer
peralis en endometritis, waarbij een endo
metritis zich kan uitbreiden tot een salpin
gitis en adnexitis. Ook moet worden ge
dacht aan de mogelijkheid van een urine
weginfectie, met name een pyelitis. Vol
gens Llewellyn-Jones komt infectie in het 
kraambed voor in 1-3 procent van de ge
vallen. Bij 25-55 procent hiervan zou het 
gaan om een genitale infectie, bij 30-69 
procent om een infectie van de urinewe
gen, bij 5-10 procent om infectie van de 
borsten en bij 2-5 procent om een intercur
rente infectie. s 

In het kraambed zijn de omstandighe
den gunstig voor het optreden van infec
ties van de tractus genitalis . De natuurlijke 
flora van de Döderlein-bacteriën ont
breekt, de zuurgraad van de vagina is ver
minderd, de cervixslijmprop is afwezig en 
de cervix staat open. Er is een groot wond
oppervlak in de uterus en soms in het ba-

ringskanaal , en de uterus bevat necrotisch 
materiaal en stolsels in een relatief zuur
stofarme omgeving. 

Endometritis puerperalis 
Een ontsteking van het endometrium komt 
in enigerlei vorm vaak voor in het kraam
bed, omdat het puerperale endometrium 
en de directe omgeving hiervan rijk zijn 
aan bacteriën. Meestal uit zich dit in rie
kende loch ia. Gaat dit gepaard met koorts, 
dan spreken we van endometritis. Vaak 
begint deze koorts tussen de derde en zes
de dag van het kraambed. 

De koorts kan hoog oplopen. Daarnaast 
kunnen hoofdpijn , misselijkheid en pijn in 
de onderbuik voorkomen. De uterus is 
pijnlijk bij palpatie en vaak groter dan nor
maal voor de duur van het kraambed. 

Endometritis komt volgens recente 
leerboeken bij ongeveer 2 procent van de 
kraamvrouwen voor.6 Op Urk bedroeg de 
frequentie in de periode 1995-1998 20 op 
1446 bevallingen, dat is 1,4 procent. 

Bij retentie van lochia kan men begin
nen met uterustonica, bijvoorbeeld ergo
metrine 3 dd 0,3 mg oraal voor 3 dagen. 
Borstvoeding kan in dat _geval beter wor
den gestaakt wegens de ( overigens gerin
ge) kans op ergotisme bij het kind. Koude 
compressen op de onderbuik kunnen ook 
zinvol zijn, evenals paracetamol. 

Bij aanhoudende koorts en riekende 
loch ia wordt antibiotische therapie aange
raden (na afname van een cervixkweek!): 
amoxycilline 3 dd 500 mg en metronida
zol 2 dd 500 mg, beide gedurende een 
week. 7 Bij ernstig ziekzijn, zeker als ver
denking op sepsis bestaat, heeft klinische 
behandeling de voorkeur, gezien het soms 
zeer progressieve beloop van een sepsis 
die uitgaat van de tractus genitalis. 8 

Sepsis puerperalis 
De meest verraderlijke oorzaak van koorts 
in het kraambed is wel een sepsis die uit
gaat van de tractus urogenitalis. Verschijn
selen die zich kunnen voordoen, zijn (hef
tige) pijn in de onderbuik, al dan niet ge
combineerd met (hoge) koorts, hypotensie 
en tachycardie; vooral koorts in de eerste 
dagen van het kraambed is verdacht. Soms 
zijn er al vanaf de partus tekenen die op 
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een beginnende infectie kunnen wijzen, 
zoals langdurig gebroken vliezen met eni
ge temperatuurverhoging. 

Het beeld van een sepsis kan zich snel 
ontwikkelen en een progressief beloop 
hebben, zoals bij casus 2. Door de bacte
rietoxinen van sommige verwekkers kan 
diffuse intravasale stolling optreden, met 
multi-orgaanfalen als gevolg. De meest 
beruchte verwekkers hiervan zijn de 
bèta-hemolytische streptokokken van 
Lancefield-groep A, maar gevallen van 
ernstige puerperale sepsis ten gevolge van 
andere verwekkers (Mycoplasma homi
nis) zijn ook beschreven. 10 

Gelukkig komt puerperale sepsis zel
den voor. In de Urker populatie is in vier 
jaar één maal verwezen wegens verden
king op een puerperale sepsis. Toch sterft 
in Nederland jaarlijks ongeveer één 
kraamvrouw aan de gevolgen van puerpe
rale sepsis. Bij analyse van deze maternale 
sterfte blijkt er vaak sprake te zijn van 
'substandard care', ook door de huisarts. 11 

Het beleid bij ook maar de geringste 
verdenking op een puerperale sepsis moge 
duidelijk zijn: onverwijld verwijzen. Zo 
werd in de casus 1 en 2 aan de mogelijk
heid van een beginnende sepsis gedacht. 

Mastitis puerperalis 
Mastitis puerperalis begint meestal in de 
tweede week post partum, soms nog later. 
Mastitis dient niet verward te worden met 
de stuwing van de mammae die zich bijna 
altijd voordoet tussen de tweede tot vierde 
dag na de bevaJJing. Hierbij zijn beide bor
sten wat pijnlijk en gespannen, en is er 
soms een lichte temperatuurverhoging (tot 
circa 38°C). Bij mastitis is er een sterkere 
temperatuurstijging (tot >39°C), en is er 
een pijnlijke rode plek op één van de bor
sten. De pols is versneld, soms zijn er kou
de rillingen en de patiënte kan zich flink 
ziek voelen.6,9 

Mastitis puerperalis zou zich bij 0,4-2,5 
procent van de kraamvrouwen voor
doen. 6·9 In de Urker populatie bedroeg de 
frequentie 7, 7 procent. Een verklaring 
voor deze hoge frequentie is er vooralsnog 
niet. 

Bij een pijnlijke, al dan niet rode borst 
zonder koorts volstaat het goed laten leeg-
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drinken van de aangedane borst (kind eerst 
aanleggen aan de aangedane zijde). Even
tueel kan de borst worden afgekolfd. Kou
de compressen kunnen verlichting geven. 
Ontwikkelt zich koorts, dan adviseert de 
NHG-Standaard Zwangerschap en 
Kraambed antibiotische therapie in de 
vonn van flucloxacilline 3 dd 500 mg, ge
durende 7 dagen (casus 4). 7 Volgens Tre~ 
fers is het nut van antibiotica echter nooit 
bewezen.6 

Vanzelfsprekend heeft het in acht ne
men van een goede hygiëne door alle be
trokkenen een preventief effect op het ont
wikkelen van een mastitis puerperalis. 

Diepe veneuze trombose 
Diepe veneuze trombose in het kraambed 
openbaart zich meestal tussen de vijfde en 
vijftiende dag post partum. Risicofactoren 
zijn doorgemaakte trombotische proces
sen, afwijkingen in het stollingsmechanis
me, adipositas, leeftijd >35 jaar, een be
valling door middel van een sectio caesa
rea en een manuele placenta verwijdering. 

De klassieke kenmerken van diepe ve
neuze trombose kunnen aanwezig zijn: 
zwelling, oedeem, roodheid, livide ver
kleuring, warm aanvoelen van de huid, 
pijn bij palpatie van de kuitmusculatuur en 
pijn bij dorsoflexie van de voet (teken van 
Homan). Andere kenmerken zijn enige 
temperatuurverhoging, een verhoogde 
polsfrequentie en algehe le malaise. Vooral 
in de beginfase zijn deze symptomen ech
ter lang niet altijd duidelijk aanwezig (ca
sus 3). 

Diepe veneuze trombose komt voor bij 
ongeveer 0,2 procent van de kraamvrou
wen; bij aanwezigheid van één of meer ri
sicofactoren neemt de kans op diepe ve
neuze trombose toe met een factor 10. Ge
middeld één op de vier kraamvrouwen met 
diepe veneuze trombose ontwikkelt een 
longembolie. 5 Hierbij is de kans op een fa
tale afloop aanzienlijk. Per jaar overlijden 
in Nederland gemiddeld twee kraamvrou
wen aan een trombo-embolie, waarmee 
deze doodsoorzaak de tweede plaats in
neemt bij de maternale sterfte.11 In de Ur
ker populatie kwam diepe veneuze trom
bose voor bij twee van de 1446 kraam
vrouwen. 

Bij verdenking op diepe veneuze trombo
se is nader onderzoek geïndiceerd: vaak is 
de diagnose te stellen met echocompres
sieonderzoek, eventueel aangevuld met 
duplex-Doppler-onderzoek; in zeldzame 
gevallen is een flebografie ( de gouden 
standaard) nodig. 12, 13 De behandeling is 
klinisch: hepariniseren, gevolgd door ora
le antistolling. 

Urineweginfecties 
Verschillende factoren kunnen het ont
staan van urineweginfecties in het kraam
bed bevorderen; de belangrijkste komen 
voort uit de mechanische belasting van de 
urinewegen door het geboorteproces: oe
deem van de urethra en de blaasbodem ten 
gevolge van de uitdrijving. Reflectoire 
urineretentie ten gevolge van pijn aan een 
ruptuur of episiotomiewond en een ver
minderd gevoel van blaasvulling door de 
plotseling veranderde anatomische ver
houdingen in de onderbuik kunnen ook 
een rol spelen. Ook katheterisatie durante 
of post partum moet worden genoemd als 
potentieel oorzakelijke factor voor het 
ontstaan van urineweginfecties. 

Bij cystitis bestaan de symptomen uit 
frequente en pijnlijke mictie, soms lichte 
temperatuurverhoging en bacteriurie en 
leukocyturie. Het onderzoek van de urine 
in de kraambedperiode is moeilijk. Het 
verdient aanbeveling, een midstream-por
tie van 'gewassen ' urine te nemen. Kathe
teriseren ten behoeve van urine-onder
zoek moet worden ontraden vanwege de 
kans op infecties. Een cystitis kan het bes
te worden behandeld met amoxycilline, 
zeker als borstvoeding wordt gegeven. 

Bij pyelitis en pyelonefritis is de tempe
ratuur hoger en is de pijn vooral gelokali
seerd in de flank en de nierloge. Bij ver
denking hierop zijn een urinesediment en 
een bacteriologisch onderzoek van de uri
ne gewenst. Men kan direct beginnen met 
het geven van amoxycilline, waarna de be
handeling zo nodig kan worden aangepast 
als de uitslag van de urinekweek bekend 
IS. 

Bij infecties van de hogere urinewegen 
wordt aanbevolen de antibiotische thera
pie zeker tien dagen te laten duren. Tevens 
wordt geadviseerd na de kraamperiode 
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een intraveneus pyelogram te laten maken 
om congenitale afwijkingen van de urine
wegen uit te sluiten. 6,14 

Beschouwing 

De betrokkenheid bij het kraambed blijft 
voor veruit de meeste huisartsen beperkt 
tot een eenmalig bezoek aan moeder en 
kind. Niettemin is kennis van de patholo
gie van het kraambed ook voor de verlos
kundig niet-actieve huisarts van belang. 
Als een verloskundige een situatie niet 
vertrouwt, kan immers iedere huisarts bij 
de zorg worden betrokken. Die huisarts zal 
dan de problematiek adequaat moeten 
kunnen beoordelen en zal vooral alert 
moeten zijn op alarmsymptomen die op 
een ernstige onderliggende aandoening 
kunnen berusten. Het gaat hierbij vooral 
om de puerperale sepsis en de diepe ve
neuze trombose, aandoeningen die verant
woordelijk zijn voor een belangrijk deel 
van de maternale sterfte in Nederland. 
Beide aandoeningen gaan gepaard met 
temperatuurverhoging en koorts. 

Ko01is in het kraambed kan een veel
heid aan oorzaken hebben. In alle gevallen 

Abstract 
Van der Molen T, Meyboom-de Jong B, 
Mulder HH, Postma DS. Starting with a 
higher dose inhaled corticosteroids in 
primary care asthma treatment. Huisarts 
Wet 2000;43(2):65-68. 
Originally published in Am J Respir Crit 
Care Med 1998;158:121 -5. 
Background New guidelines on the treat
ment of asthma advocate to start with a higher 
dose of inhaled corticosteroids in newly de
tected asthma patients. We investigated 
whether initiating inhaled steroid treatment 
with a higher dose is clinically more effective 
than a lower dose in steroid naive patients with 
asthma. 
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is een nauwkeurige analyse vereist, voor
dat besloten wordt tot 'een griepje'. 
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• 

50), and 38 1/min (SD 53) respectively 
(p=0.30); mean symptom score improved frorn 
1.1 to 0.6 and from 1.1 to 0.5. These effects 
were maintained in the two months follow-up. 
Discussion This study suggests that starting 
inhaled corticosteroids at a higher dose is not 
superior to a lower dose in the treatment of 
newly detected asthma. 
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