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Disclosure sheet 

 

 Geen potentiële belangenverstrengeling 

 

 x 

 

 Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties1 

 

  

x 

 

• Sponsoring of onderzoeksgeld 

• Honorarium of anderen (financiële) vergoeding 

• Aandeelhouder 

• Andere relatie, namelijk…. 

 

x   

 http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm 



Wat bedoelen we met overgang en 
menopauze 

Laatste menstruatie 
1 jaar geleden 



Typische kenmerken van de overgang 

Onregelmatige menstruaties  

Vaginale droogheid, blaasproblemen 

Opvliegers, nachtelijk transpireren 



Menopauze 



Abnormaal vaginaal bloedverlies in de 
reproductieve levensfase 

 

• Hevig menstrueel bloedverlies: cyclisch hevig bloedverlies, hinder dagelijks leven 

 

• Onregelmatig bloedverlies: niet cyclisch bloedverlies, menstruatie niet meer te 
herkennen 

 

• Intermenstrueel bloedverlies: bloedverlies tussen herkenbare menstruaties 

 

• Acuut hevig bloedverlies : hevig bloedverlies (cyclisch of niet-cyclisch) waarvoor direct 
behandeling noodzakelijk 

NHG standaard Vaginaal bloedverlies 



Casus 1. 

• Mw. Karels, 45 jaar 

• Heeft 2 kinderen van 13 en 15 jaar 

• Nu 3 jaar koper spiraal ter anticonceptie 

• Is vermoeid en blijkt een HB van 6,3 te hebben  

Anamnese Lichamelijk  
onderzoek 

Aanvullend  
onderzoek 

Cyclus regelmatig ? 
 

Hoeveel dagen VBV ?  
 

Hoeveel VBV, stolsels ? 
Sinds wanneer? 

 
Overgangsklachten? 

 
Intermenstrueel of  
Post coïtaal VBV ?   

  

Vaginaal toucher:   
Uterus vergroot ?  

Gynaecologische echo 
Vraagstelling: myomen ? 

 
 

Stollingsonderzoek ??   
 
 



Casus 1. Hevig menstrueel bloedverlies 

• Mw. Karels, 45 jaar 

• Heeft 2 kinderen van 13 en 15 jaar 

• Nu 3 jaar koper spiraal ter anticonceptie 

• Is vermoeid en blijkt een HB van 6,3 te hebben  

Therapeutische opties 

Tranexaminezuur tijdens hevig bloedverlies  
 

Koper IUD verwijderen / vervangen door Mirena 
 

Combinatie pil (of andere hormonale therapie) op proef 
 

Endometriumablatie (NovaSure) 
 

 
 



Casus 1. 

• Mw. Karels, 45 jaar 

• Heeft 2 kinderen van 13 en 15 jaar 

• Nu 3 jaar koper spiraal ter anticonceptie 

• Is vermoeid en blijkt een HB van 6,3 te hebben  



Casus 1. 

• Mw. Karels, 45 jaar 

• Heeft 2 kinderen van 13 en 15 jaar 

• Nu 3 jaar koper spiraal ter anticonceptie 

• Is vermoeid en blijkt een HB van 6,3 te hebben  

Therapeutische opties bij uterus myomatosus 

Hysteroscopische myoomresectie 
 

Embolisatie myoom, MRI - HIFU 
 

Esmya of Zoladex 
 

Uterusextirpatie 
 

 
 



Hevig menstrueel bloedverlies 

• Incidentie neemt toe met de leeftijd, hoogste in leeftijdsgroep  45 tot 49 jaar 

 

• Incidentie: 16 per 1000 vrouwen per jaar   

 

• Bij < 50% van de vrouwen wordt een oorzaak gevonden  (myoom, adenomyose, 
medicatie gebruik etc.)  

 

• Kan leiden tot ijzergebrek anemie 



Casus 2. 

• Mw. Bartels, 46 jaar 

• Heeft 2 kinderen van 13 en 15 jaar, vaginale bevalling 

• Last van slecht slapen en burn-out op het werk 

• Cyclus: laatste 9 maanden soms om de 3 weken en soms om de 8-9 weken    

Anamnese Lichamelijk  
onderzoek 

Aanvullend  
onderzoek 

 
Hoeveel dagen VBV ?  

 
Hoeveel VBV, stolsels ? 

 
Welke anticonceptie  

Kans op zwangerschap ?  
 

Intermenstrueel of  
Post coïtaal VBV ?   

  

Vaginaal toucher:   
Uterus vergroot ?  

Zwangerschapstest 
 

Hb bepalen ?  
 

Gynaecologische echo 
Vraagstelling:  

myomen, endometrium? 
 

 
  



Casus 2. Perimenopauzaal 

• Mw. Bartels, 46 jaar 

• Heeft 2 kinderen van 13 en 15 jaar, vaginale bevalling 

• Last van slecht slapen en burn out op het werk 

• Cyclus: laatste 9 maanden soms om de 3 weken en soms om de 8-9 weken    

Therapeutische opties 

Expectatief 
 

Mirena IUD  
 

Combinatiepil (of andere hormonale therapie) op proef 
 

Novasure endometrium ablatie 
 

(Menopauze poli) 
 
 
 



Casus 3. 

• Mw. Bartels, 47 jaar 

• Heeft 2 kinderen van 14 en 16 jaar, vaginale bevalling 

• Gekozen voor expectatief beleid perimenopauzale cyclus 

• Cyclus: om de 3-4 maanden, maar nu al 5 weken aanhoudend bloedverlies 

Anamnese Lichamelijk  
onderzoek 

Aanvullend  
onderzoek 

 
Hoeveel VBV, stolsels ? 

 
Vermoeidheid en collaps ?  

 
Dysmenorroe, buikpijn ?  

 
Welke anticonceptie  

Kans op zwangerschap ?  
  

Vaginaal toucher:   
Uterus vergroot ?  

Zwangerschapstest 
 

Hb bepalen   
 

Gynaecologische echo 
Vraagstelling:  

myomen, endometrium? 
 

Verdikt endometrium: sampling 
 
  



Casus 3. Dysfunctionele bloeding  

• Mw. Bartels, 47 jaar 

• Heeft 2 kinderen van 14 en 16 jaar, vaginale bevalling 

• Gekozen voor expectatief beleid perimenopauzale cyclus 

• Cyclus: om de 3-4 maanden, maar nu al 5 weken aanhoudend bloedverlies 

Therapeutische opties 

Een van de eerder  
besproken therapeutische opties 
Mirena, combinatiepil, Novasure 

 
Ter overbrugging: Oraal progestageen (Primolut 1 dd 10 mg) 

 
Evt. curettage  

(PA verkrijgen; uitsluiten endometriumpathologie, ‘therapeutisch’) 
 
 



Onregelmatig bloedverlies 

• Leeftijd groepen: 15-24 jaar en 40-49 jaar 

 

• Incidentie: 9 per 1000 vrouwen per jaar 

 

• Vaak geen specifieke oorzaak gevonden 

•   

• Voorafgaand aan de menopauze: vaak anovulatoire cyclus  



Casus 4. 

• Mw. Polipos, 45 jaar 

• Heeft 2 kinderen van 13 en 15 jaar, bevallen per sectio 

• Cyclus tussen de 21 en 35 dagen 

• Heeft sinds 4 maanden tussentijds bloedverlies  

Anamnese Lichamelijk  
onderzoek 

Aanvullend  
onderzoek 

Waar in de cyclus IMVBV ? 
 

Duur, hoeveelheid en kleur ?  
 

Overgangsklachten? 
 

Deelname BVO cervix?  
 

Post coïtaal VBV ?   
  

Vaginaal toucher:   
Opstoot/slingerpijn ?  

 
Speculum onderzoek:  

Macroscopisch afwijkende 
 cervix, poliep ?     

Chlamydia PCR 
 

Cervixcytologie 
 

Gynaecologische echo 
Vraagstelling:  

Intracavitaire afwijking ? 
   
 
   

 
 



Casus 4.  

• Mw. Polipos, 45 jaar 

• Heeft 2 kinderen van 13 en 15 jaar, bevallen per sectio 

• Cyclus tussen de 21 en 35 dagen 

• Heeft sinds 4 maanden tussentijds bloedverlies  

SIS echo Transvaginale  echo 



Casus 4. Endometriumpoliep 

• Mw. Polipos, 45 jaar 

• Heeft 2 kinderen van 13 en 15 jaar, bevallen per sectio 

• Cyclus tussen de 21 en 35 dagen 

• Heeft sinds 4 maanden tussentijds bloedverlies  

Therapeutische opties 

Hysteroscopische poliepresectie 
 

 
 



Intermenstrueel bloedverlies 

• Incidentie is het hoogst  in de leeftijds groep 25-34 jaar  

 

• Incidentie: 9 per 1000 vrouwen per jaar   

 

• Vast tijdstip in de cyclus: vaak hormonale oorzaak (luteale insufficiëntie)  

 

• Wisselend tijdstip in de cyclus: chlamydia infectie, intracavitaire poliep, cervix pathologie  



Abnormaal vaginaal bloedverlies in de 
reproductieve levensfase 

Intermenstrueel bloedverlies 

Hevig menstrueel bloedverlies 

Onregelmatig bloedverlies 

Acuut hevig bloedverlies 

ECI (bij menopauze) 
Myoom 
Adenomyose 
Koper IUD 
Medicatie (antistolling, SSRI) 
Stollingsafwijking 

Anovulatoire cyclus 
‘Zwangerschap / miskraam 
SOA 
Endometrium-/cervixpathologie 

Intracavitaire afwijking (poliep, myoom) 
Hormonaal (luteale insufficiëntie)  
PID/ chlamydia infectie 
Cervixpathologie 

Anovulatoire cyclus / hormonaal 
Myoma nascens  
Endometriumpathologie 
 



Gebruik deze dia om een afbeelding hebt in de 
verhouding van de presentatie (16 x 9 verhouding, 
breedlbeeld televisie, veel smartphones) 


