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1.1 Aacidexam® (betamethason)
Aacidexam® wordt altijd toegediend bij elke dreigende partus prematurus tussen 24 weken 
en 5 dagen en 34 weken en 6 dagen. Vervroegde en verlate kuren worden tijdens het pe-
rinatale overleg besproken. Ook tussen 34 weken tot 36 weken en 6 dagen zal antenataal 
bètamethasone een signifi cante daling van de neonatale respiratoire complicaties veroor-
zaken. In ieder geval wordt bij elke electieve sectio of inleiding voor 38 weken en 6 dagen 
Aacidexam® toegediend.
i dreigende bevalling > 34 weken 6 dagen: Aacidexam®
i inductie < 37 weken: Aacidexam®
i sectio < 38 weken 6 dagen: Aacidexam®
i spontaan in arbeid < 37 weken: Aacidexam® zonder tocolyse

In de praktijk wil dit zeggen dat er geen tocolyse wordt gestart zonder Aacidexam® te geven, 
maar eventueel wel Aacidexam® zonder tocolyse.

Geef nooit ‘preventief’ Aacidexam®, enkel om anamnestische redenen (zonder 
PPROM, contracties met effect op cervix, cervix < 25 mm). Reden: indien niet 
preterm bevallen verhoogde morbiditeit en mortaliteit à terme!

De dosering bedraagt 2 keer 12 mg intramusculair met een interval van 12 tot 24 uur en dit 
tot en met de 34e voldragen zwangerschapsweek, dus 34 weken en 6 dagen. Peroraal is 
beduidend minder werkzaam.

Voor de eenvoud op de dienst wordt systematisch na 12 uur de tweede injectie gegeven. Dit 
vermindert het aantal gevallen van onvolledige toediening zonder verlies van effi ciëntie. Bij 
voorkeur wordt Aacidexam® ‘s avonds toegediend, omdat de zwangere dan doorheen de licht 
toegenomen contractiliteit veroorzaakt door Aacidexam® heenslaapt. Ook bij een diabeti-
sche zwangere die dreigt vroegtijdig te bevallen, moet Aacidexam® worden gegeven, maar 
moet de glycemie extra gevolgd worden wegens het anti- insuline- effect.

Patiënten die chronisch corticoïden (bijvoorbeeld: prednison) gebruiken, hebben ook Aacid-
exam® nodig. Enkel een fl uorocorticoïd wordt niet door de placentaire sulfatasen afgebroken.

Bij PPROM, hypertensie en HELLP- syndroom bestaat eveneens een strikte indicatie om 
Aacidexam® toe te dienen. Indien tegelijkertijd tocolyse gebeurt, is het best de tocolyse niet 
af te bouwen tot één dag na de tweede injectie met Aacidexam®.

Bij HELLP- syndroom en trombocytopenie: dien IV toe in minibaxter.

Invloed op CTG: de eerste dagen na toediening van Aacidexam® wordt het cardiogram vlak 
en daalt de STV. Dit is geen reden tot termineren, volgen met volledig biofysisch profi el. Het 
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aantal contracties neemt toe, zonder toename van het aantal vroeggeboorten. Een afwezi-
ge diastolische fl ow kan tijdelijk normaliseren na bèthamethasone, de betekenis hiervan is 
onduidelijk, maar dit is zeker geen reden om de waakzaamheid te laten verslappen. Zo werd 
ook een transiënte daling van de weerstand in de arteria cerebri media vastgesteld. Al deze 
fenomenen verdwijnen na 4 dagen.

In totaal worden maximaal 4 injecties Aacidexam® gegeven. De tweede ‘kuur’ wordt 2 weken 
(14 dagen) na de eerste gegeven; enkel indien een vroeggeboorte nog steeds dreigt. Anders 
wordt deze kuur opgespaard voor een eventuele ‘rescue’ op een later tijdstip. Een herhalings-
dosis gaat met een signifi cante daling van de neonatale morbiditeit gepaard en heeft geen 
ongunstig langetermijneffect na 6 tot 8 jaar bij de kinderen. Vanaf de derde kuur stijgt de 
perinatale sterfte. Die wordt dus niet meer toegediend.

Postpartum Aacidexam® bij HELLP- syndroom om een sneller herstel van de trombocytopenie 
bij de moeder te induceren wordt besproken in procedure pre- eclampsie (zie hoofdstuk 51: 
Hypertensieve aandoeningen – 51.1.5 Pre- eclampsie).

Bij meerlingen blijft hetzelfde dosisschema behouden. We beschikken over onvoldoende ge-
gevens om de effectiviteit, laat staan de dosis van corticosteroïden bij meerlingen te evalu-
eren.
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2 ACUTE FATTY LIVER
2.1 Risicofactoren
i primigravida
i mannelijke foetus
i meerling

2.2 Incidentie
i 1/10.000 zwangerschappen
i meestal derde trimester
i 20% maternale en perinatale mortaliteit

2.3 Kliniek
Vaak vage aanmeldingsklachten:
i anorexie
i nausea
i braken
i malaise
i vermoeidheid
i hoofdpijn
i abdominale pijn

Hoge index of suspicion vanwege de snelle evolutie naar multiorgaanfalen. Overlap met an-
dere symptomen van derde trimester. Daarom is er vaak een late diagnose.
i metabole acidose maternaal (waardoor ook foetaal)
i verwardheid, agitatie
i geelzucht > 70%
i koorts 50%
i nierfalen 50%
i coagulopathie 55%

2.4 Labo
i leukocytose > 15.000
i AST, ALT, gamma GT verhoogd (± 3- 10x)
i LDH normaal tot verlaagd
i bilirubine verhoogd
i ammoniak verhoogd
i hypoglycemie
i DIC
i creatinine en urinezuur verhoogd
i lactaatacidose
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Braken

Buikpijn

Polydipsie/polyurie

Encefalopathie

Bilirubine > 0.8 mg/dl

Hypoglycemie < 72 mg/dl

Ureum > 950 mg/dl

Witte bloedcellen > 11.000

Ascites

ALT > 42 U/l

Ammonium > 66 micromol

Creatinine > 1,7 mg/dl (of ander criterium voor acuut nierfalen)

Hyperechogene lever op echo

Microvesiculaire steatose in leverbiopt

Coagulopathie of PT > 14 seconden

Tabel 2.1. Swanseacriteria: indien ten minste aan 6 van de 15 criteria wordt voldaan, wordt de diagnose 
AFLP weerhouden, als andere leveraandoening zoals HELLP- syndroom niet van toepassing zijn.

2.5 Beeldvorming
CT/MRI/echo abdominaal kunnen vetinfiltratie van de lever aantonen, maar zijn weinig sensi-
tief en specifiek aangezien de vetinfiltratie microvesiculair is. Een echo van het abdomen kan 
wel een andere pathologie aan het licht brengen, zoals cholelithiase.

LEVERBIOPSIE
Leverbiopsie is de gouden standaard, maar dit is controversieel en vaak gecontra- indiceerd 
in setting van uitgesproken DIC. Indien aangewezen heeft transjugulaire toegang de voorkeur 
boven de percutane.

2.6 Differentiaaldiagnose
AFLP wordt beschouwd als deel van het HELLP- pre- eclampsiespectrum, maar enkele subtiele 
verschillen zijn belangrijk in de diagnostiek:
 i PET: geen hypoglycemie, geen geelzucht, minder DIC, hypertensie en proteïnurie meer 

uitgesproken, urinezuur minder spectaculair gestegen
 i virale hepatitis: serologie positief, transaminasen veel sterker gestoord (>1000U/l)
 i cholestase: jeuk, geen abdominale pijn, galzuren verhoogd
 i HELLP- syndroom: LDH forser gestegen, trombopenie meer uitgesproken (volgens één re-

view zou de SFLT- 1/PLGF- ratio in AFLP veel hoger zijn dan bij HELLP)
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2.7 Beleid
 i supportief beleid, verlossen na stabilisatie moeder
 i foetale bewaking
 i multidisciplinaire samenwerking met hepatologie en INZO
 i corrigeer coagulopathie (FFP, cryo, vitamine K), op geleide van ROTEM waar beschikbaar
 i behandel hypoglycemie, 10% glucose continu, soms 50% glucose nodig
 i lagedrempelantibiotica wegens het risico op sepsis
 i mogelijke rol voor N- acetylcysteïne
 i hou urinedebiet bij wegens het risico voor diabetes insipidus – desmopressine indien nodig
 i zelden levertransplantatie vereist

2.8 Postpartum

Volg wegens het risico voor pancreatitis amylase en lipase serieel op.

 i transiënte diabetes insipidus, volg urinedebiet up
 i LCHAD- deficiëntiescreening moeder en offspring, wegens herhalingsrisico en impact op 

kind
 i geen hepatotoxische medicatie
 i herhalingsrisico 25%, hoger bij LCHAD- deficiëntie
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3 ADNEXIËLE MASSA EN 
ZWANGERSCHAP
3.1 Incidentie
i 1- 6% zwangerschappen
i 1- 8% van deze massa’s is maligne

3.2 Risico’s
i maligniteit
i torsie
i ruptuur
i obstructie arbeid

3.3 Differentiaaldiagnose
Het frequentst is de functionele cyste. Ongeveer 15% is persisterend corpus luteum.

In dalende frequentie verder:
i benigne teratoom
i sereus cystadenoom
i mucineus cystadenoom
i emdotrioom
i paraovariële cyste
i leiomyoom

3.4 Evaluatie
Echografi e: dezelfde kenmerken als buiten zwangerschap, subjectieve beoordeling door er-
varen arts- radioloog is de beste methode. IOTA Adnex en het Simple Rules- model zijn niet 
gevalideerd tijdens de zwangerschap.

Als de diagnose met echo niet duidelijk is, wordt een MRI verricht (nodig bij ongeveer 1/5e 
van de gevallen). De frequentste indicatie is een vermoeden van een para- ovarieel proces of 
een massa die zo volumineus is dat op de echo geen volledig beeld kan worden verkregen.

Tumormarkers dragen weinig bij. Ca 125 stijgt tijdens zwangerschap en dit vooral tijdens het 
eerste trimester. De markers voor kiemceltumoren (AFP, B HCG, LDH) zijn verhoogd tijdens de 
zwangerschap en niet bruikbaar.
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3.5 Cysten
3.5.1 Eenvoudige cysten
Meestal thecaluteïnecysten, vaak bilateraal, soms gelijkaardig aspect bij hyperreactio luteina-
lis. Dit is een gevolg van overgevoeligheid voor HCG zonder ovulatie- inductie. In 25% van de 
gevallen treedt dan maternale virilisatie op.

3.5.2 Complexe cysten
Endometriomen kunnen tijdens de zwangerschap decidualiseren, wat tot een atypisch aspect 
leidt met solide vasculaire murale nodules, die lijken op maligne neoplasie. Er kan dan onder-
scheid worden gemaakt door de gladde wanden van de solide nodules, die al in het eerste 
trimester aanwezig zijn en die tijdens de zwangerschap niet echt toenemen. Snelle groei en 
na het eerste trimester toenemen van de solide vasculaire component moet aan maligniteit 
doen denken.

3.5.3 Gemengd solide cystische massa’s
Veruit het frequentst is een dermoïde cyste (matuur cystisch teratoom). Dit heeft een uitzicht 
zoals buiten de zwangerschap (calcificaties, vetvochtniveaus).

3.6 Beleid
De meeste massa’s verdwijnen spontaan, met name de eenvoudige heldere cysten ontdekt 
voor 16 weken en met een diameter kleiner dan 5- 6 cm. Na 16 weken persisterende, grotere 
of complexere massa’s worden het best heelkundig benaderd. Heelkunde wordt het best ge-
pland tussen 12 (zo vroeg enkel bij zeer verontrustende massa’s) en 27 weken en kan meestal 
per laparoscopie. De literatuur wijst een trend naar betere maternale en foetale uitkomst 
na heelkunde dan na afwachten. Puncties van de massa’s is niet aangewezen. De keuze 
tussen laparotomie en laparoscopie moet individueel worden afgewogen. Voor een scopie 
is de ideale termijn tussen 16 tot 20 weken, mogelijk draagt open laparoscopie de voorkeur 
om uterien letsel te vermijden (hassantechniek). De trocars worden het best ten minste 6 cm 
boven de fundus geplaatst, de intra- abdominale druk max op 15 mmHg en patiënt in linker of 
rechter laterale tilt. Geen indicatie voor preventieve tocolyse of peroperatief CTG. CTG wordt 
aangelegd na de ingreep en vertoont meestal weinig variabiliteit ten gevolge van anesthesie, 
deceleraties zijn wel pathologisch.
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Ovariële massa

Afwachten
Resolutie: stop

Persisteert  > 16 weken

Enkelvoudig
Geen ascites

Geen solide delen
Wand  < 3mm

Echogra�sch beeld
suggestief voor cystisch

teratoom of 
endometrioom zonder ascites

Complexe massa
Solidemassa
(DD �broma)

< 16 weken en  > 6 cm

Afwachten tot na partus,
zo op obstetrische grond

sectio tevens resectie/
Cave torsio postpartum

Electieve laparotomie
in 2e trimester

(evt. laparoscopie)

Figuur 3.1. Beleid bij een ovariële massa.
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