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DEFINITIE

Vasa previa betreft een situatie waarin foetale bloedvaten door de vliezen verlopen, buiten de 
choriale plaat van de placenta, over of nabij het cervicale kanaal. Er zijn twee typen vasa previa 
te onderscheiden; type I waarbij er sprake is van een velamenteuze navelstrenginsertie en 
type II waarbij de foetale vaten meerdere lobben van een placenta bilobata of succenturiata 
verbinden. De foetale vaten worden in dit geval niet beschermd door de placenta danwel de 
Whartonse gelei uit de navelstreng en zijn daarmee kwetsbaar. 

INCIDENTIE 

De incidentie van vasa previa is 0.6 per 1,000 zwangerschappen, ofwel 1 op 1,667, op basis 
van een recente meta-analyse.1 Indien de diagnose antenataal niet wordt vastgesteld, is de 
perinatale sterfte circa 50%. Indien vasa previa antenataal wel wordt vastgesteld en er tijdig 
een electieve sectio Caesarea wordt verricht, bedraagt de perinatale sterfte <5%.2 

RISICOFACTOREN

In een recente meta-analyse werden de volgende risicofactoren gevonden voor vasa previa: 
een velamenteuze insertie (OR 672; 95%BI 112-4033), een meerlobbige placenta (OR 72; 
95%BI 15-350), een laagliggende placenta in het tweede trimester (OR 19; 95%BI 6-59) en 
conceptie door middel van in vitro fertilisatie (OR 19; 7-54). Een screeningsbeleid gebaseerd 
op zulke risicofactoren kan de numbers needed to screen (ofwel het aantal zwangeren met 
de betreffende risicofactor dat gescreend dient te worden om één geval van vasa previa 
antenataal te detecteren) reduceren. (tabel 1) In een algemene populatie zwangeren moeten 
1667 vrouwen gescreend worden om één geval van vasa previa op te sporen, dit aantal kan 
verlaagd worden, bijvoorbeeld bij een zwangere met een velamenteuze insertie. 
Een insertie van de navelstreng zichtbaar in het onderste 1/3e deel van de uterus op een 
eerste trimester echografie is ook beschreven, echter met een zeer beperkte significantie 
(OR 280; 95%BI 1.5-51547). Meerlingzwangerschappen werden voorheen beschouwd als 
risicofactor, echter uit de bovengenoemde meta-analyse bleek geen duidelijke relatie met 
vasa previa te bestaan. 1 
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Tabel 1. Risicofactoren voor vasa previa met numbers needed tot screen

Risicofactor Number needed to screen

Velamenteuze insertie 13
Placenta bilobata / succenturiata 37
Placenta previa 63
Zwanger na IVF of ICSI 260
Zwangere in algemene populatie 1667

Ten aanzien van placenta previa betreft het met name de laag liggende placenta in het tweede 
trimester die in het derde trimester is opgetrokken, mogelijk ten gevolge van unidirectionele 
groei van de placenta in de richting van de goed gevasculariseerde fundus van de uterus. 
Hierbij atrofieert het placentaire weefsel in de cervicale regio waarbij de foetale vaten van dit 
deel van de placenta bloot komen te liggen en er vasa previa kan optreden.3

Circa 85% van de vrouwen met vasa previa heeft een of meerdere van bovengenoemde 
risicofactoren. Dit percentage ligt mogelijk nog hoger, aangezien meerdere studies in de 
meta-analyse slechts één risicofactor onderzochten. Aangezien nagenoeg elke vasa previa 
getypeerd kan worden als een velamenteuze insertie (type I) danwel een placenta bilobata of 
succenturiata (type II) is de kans op vasa previa in geval van een normale navelstrenginsertie 
en een normaal gelokaliseerde eenlobbige placenta uiterst gering. 

SYMPTOMEN 

Vasa previa verloopt vaak asymptomatisch zolang de vliezen niet breken. Er is echter 
beschreven dat compressie door het voorliggende deel kan leiden tot foetale deceleraties 
en bradycardie op het cardiotocogram (CTG) in afwezigheid van gebroken vliezen.4-6 Op het 
moment dat de vliezen wel breken, kunnen de foetale vaten scheuren. Hierbij is er kans op 
verbloeding van het kind met potentiele asfyxie en neonatale sterfte als gevolg. 

DIAGNOSTIEK

Vasa previa kan antenataal worden gediagnosticeerd met behulp van echografie. Diagnostiek 
kan het beste plaats vinden met een transvaginale echo en kleurendoppler in het tweede 
trimester van de zwangerschap. In twee prospectieve studies zijn de sensitiviteit (100%) en 
specificiteit (99.0 – 99.8%) van transvaginale kleurendoppler hoog.7, 8 De prenatale detectie 
rate varieerde tussen de 53% en 100%. 7-11 De diagnose vasa previa wordt vaker gemist 
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wanneer er enkel trans abdominaal wordt gekeken of uitsluitend in het derde trimester van 
de zwangerschap.12 Ook onder optimale omstandigheden kan de diagnose vasa previa echter 
gemist worden. 
Wij adviseren om bij alle zwangeren de navelstrenginsertie in de placenta te beoordelen 
ten tijde van het structureel echoscopisch onderzoek (het SEO) en dit te documenteren (zie 
protocol SEO). In het geval van een velamenteuze insertie of een placenta bilobata dient een 
vaginale echo met kleuren Doppler te worden verricht om vasa previa uit te sluiten. In het 
geval van een placenta previa dient een transvaginale echoscopische evaluatie te worden 
verricht bij 32 weken zwangerschap ter uitsluiting van vasa previa.
Aan vasa previa dient te worden gedacht wanneer er echolucente structuren zichtbaar 
zijn over of nabij het cervicale kanaal. In het geval van verdenking vasa previa van foetale 
arteriële vaten kan met pulse waved (color) Doppler relatief eenvoudig worden beoordeeld 
of er sprake is van een foetale hartslag en daarmee vasa previa of dat het maternale vaten 
betreffen. In het geval van foetale venen is dit lastiger en zal moeten worden beoordeeld of 
deze ontspringen uit een deel van de placenta danwel uit de navelstreng. Als dit niet het geval 
is, zullen het maternale vaten zijn en is er geen sprake van vasa previa. 
Durante partu moet aan vasa previa gedacht worden bij onverklaarde deceleraties of een 
bradycardie op het CTG bij staande vliezen.13 Door middel van een vaginaal toucher kan 
gecontroleerd worden op foetale pulsaties en kan vasa previa gediagnosticeerd worden. Ook 
kan een amnioscopie verricht worden om te bekijken of er foetale vaten zichtbaar zijn 14 
hoewel de praktijk leert dat dit nog weinig gebeurd. Transvaginale echografie is hedendaags 
een veelgebruikte en snelle vorm van diagnostiek naar vasa previa, maar men moet met 
name in het derde trimester bedacht zijn op bemoeilijkende factoren in de beeldvorming 
door een ingedaald voorliggend deel, een sectio litteken, maternale habitus en vulling van 
de blaas. Daarnaast zullen vasa previa die bestaan uit meerdere kleine vaten tussen een 
meerlobbige placenta moeizamer te diagnosticeren zijn dan een velamenteuze insertie nabij 
het cervicale kanaal. 

Screening
Uit meerdere studies is gebleken dat vrouwen met vasa previa in ca. 85% van de gevallen 
een of meerdere risicofactoren hadden.1, 15 Uit een kosteneffectiviteitsanalyse van Cipriano 
uit 2010 is gebleken dat universele screening op vasa previa niet kosteneffectief is.16 In deze 
studie werd aangehouden dat bij een strategie met een incremental cost-effectiveness 
ratio (ICER) van minder dan $20,000 per quality-adjusted life year (QALY) sterk aanbevolen 
wordt deze methode te implementeren.17 De ICER van universele screening naar vasa previa 
was $579,164 per quality-adjusted life year. Bij de strategie waarbij er een aanvullende 
transvaginale echografie met kleuren Doppler bij zwangeren met een velamenteuze 
navelstrenginsertie, een meerlobbige placenta, een placenta previa of een zwangerschap na 
fertiliteitsbehandeling verricht wordt, was de ICER $15,764 per QALY.
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Figuur 1. Flowchart beoordeling placenta en navelstrenginsertie ten tijde van het 
structureel echoscopisch onderzoek (het SEO)
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In de studies waarin de associatie tussen vasa previa en fertiliteitsbehandelingen werd 
onderzocht, is geen onderscheid gemaakt naar de lokalisatie van de placenta en kan er 
derhalve geen duidelijk onderscheid gemaakt worden of het verhoogde risico op basis van 
de fertiliteitsbehandeling zelf is, of op basis van het gegeven dat er bij zwangerschappen 
na fertiliteitsbehandeling vaker sprake is van een placenta previa en velamenteuze 
navelstrenginsertie ten gevolge van een verstoorde oriëntatie van de blastocyste. Gezien 
de hoge number needed to screen adviseren wij vooralsnog om bij vrouwen met een 
zwangerschap na fertiliteitsbehandeling – net als bij vrouwen die zwanger zijn na spontane 
conceptie- echografisch te beoordelen of er sprake is van een placenta previa, placenta 
bilobata of velamenteuze insertie en alleen in die gevallen te screenen op vasa previa.

BELEID

In afwezigheid van gerandomiseerde klinische studies zijn adviezen ten aanzien van het beleid 
gebaseerd op beslismodellen en consensus. Een electieve sectio Caesarea bij 34 of 35 weken 
zwangerschap na voorbereiding met corticosteroïden heeft de voorkeur met betrekking tot 
de korte- en lange termijn perinatale uitkomsten, gebaseerd op een beslisanalyse uit 2011.18 
Deze studie liet echter de obstetrische voorgeschiedenis buiten beschouwing. Voor vrouwen 
met een eerdere vroeggeboorte <34 weken kan een vroegere electieve sectio overwogen 
worden. Vrouwen met een of meerdere terme partus in de voorgeschiedenis zouden 
bij voorkeur vanaf 35 weken gepland worden in plaats van 34 weken. Onder geen enkele 
omstandigheid is er voordeel te verwachten van een sectio Caesarea gepland na 37 weken 
zwangerschap. 
Begeleiding tijdens de zwangerschap dient in de tweede lijn plaats te vinden. De kans dat 
de vliezen breken is circa 1% tussen 26 en 34 weken en 1.5% tussen 34 en 37 weken.19 
Ziekenhuisopname in het derde trimester kan derhalve overwogen worden, met als doel 
dat de signalen van een beginnende partus tijdig worden herkend en een sectio verricht 
kan worden voor het breken van de vliezen.20 Objectieve data voor de effectiviteit van 
ziekenhuisopname ontbreken echter. In asymptomatische zwangeren kunnen de controles 
derhalve ook poliklinisch plaatsvinden, eventueel met monitoring van de cervixlengte. In een 
retrospectieve cohort studie werden zwangeren met vasa previa poliklinisch vervolgd met 
instructies wanneer direct contact op te nemen. Alle neonaten werden in goede conditie 
geboren bij een gemiddelde zwangerschapsduur van 36 weken.9

In het geval van een symptomatische vasa previa dient een spoed sectio Caesarea te worden 
verricht als de neonatale levenskansen voldoende geacht worden. 
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