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Acute gastrointestinale bloedingen

• Algemene aspecten van  aanpak bij bloedingen

• Focus op hoge gastrointestinale bloedingen
- Peptisch ulcus

- Slokdarm- en maagkoepelvarices

• Richtlijnen worden in 50% van de gevallen niet gevolgd (bij herhaling
(inter)nationaal aangetoond



ALGEMENE ASPECTEN







Wees op je hoede voor ….

• (Pseudo)aneurysma

• Endoprothese

• Portale hypertensie

• Plaatjes (hetzij laag, hetzij dysfunctioneel – uremie, alcohol, 
medicatie)

• Intra- of retroperitoneale bloeding: shock zonder zichtbaar bloed



Gastrointestinale bloedingen: principes

• Ernst? 

• Stabilizeer de patiënt 

• Lokalisatie? 

• Stop de bloeding 

• Voorkom herbloeding







Intubatie?



Hsu Y et al J Gastroenterol Hepatol 2009
Chen PH et al J Hepatol 2012 
Tsoi KK et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2009

Timing endoscopie?



Failure to control bleeding
- within 6 hours after time zero

- transfusion ≥ 4 U PC
- impossibility to raise BP with 20mmHg or ≥ 70mmHg Bpsyst

- after 6 hours from time zero
- hematemesis
- drop in Bpsyst ≥ 20mmHg
- transfusion of ≥ 2 U PC more to achieve Hb ≥ 7g%

Rebleeding
- new episode of melena or hematemesis after a period of 24 hours or 

more of stabilization
- considered significant if ≥ 2 U PC needed to attain Hb 7g%
- early rebleeding: if less than 1week after index bleeding

BAVENO V consensus

Definitions of failure and rebleeding







Waddell et al. Hosp Pract 2015

GI bleeding: prediction of death









Erythromycine 250 mg/5 min/20 min voor endoscopie 

• Maag is sneller leeg 

• Vermindert duur van endoscopie 

• Vermindert nood aan 2nd look 

• Minder aspiratie 

• … 

Bai et al. meta-analysis, 2011





Transfusiebeleid

• Hemoglobine drempel van 7 g/dl (target 7-9 g/dl) is beter dan liberale 
transfusie (drempel 9 g/dl, target 9-10 g/dl) 

• Plaatjestransfusie? FFP? rVII? 











BLOEDING UIT PEPTISCHE ULCERA
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Endoscopie voor hoge GI-bloeding

• Endoscopie is zinvol voor diagnose, prognose en therapie 

• Endoscopie alleen na resuscitatie en met voorzorgen inzake 
aspiratie 

• Endoscopie altijd binnen 24 (12?) uur: behalve voor GBS 0 patiënten 

• Urgente endoscopie voor patiënten met persisterende hematemesis 
of persisterende hemodynamische instabiliteit 



Endoscopie voor (niet-varices) GI-bloeding

• Diverse technieken – keuze door endoscopist: 

- Injectie

- Coagulatie

- Clips

- Poeders (Hemospray, Endoclot…)

• Geen routine “second-look” endoscopie 

• Indien risico op herbloeding klein, start voeding po na 24u

• Lees het verslag en indien voor u onduidelijk, contacteer de gastroenteroloog
ivm. ingeschat bloedingsrisico,  verdere therapie met PPI, en evt. HP eradicatie, 
herstart antiocoagulatie etc.  Ook al is het onduidelijk: beter een plan dan geen 
afspraken. 



?



Nieuwe inzichten

Recente studies met dopplermetingen van ulcera hebben het 
bloedingsrisico van de klassieke Forrest-klassificatie bijgesteld!  

• Forrest 1b ulcera (oozing) hebben slechts in 46% een siginifcante
arteriële flow in het ulcus

• Voor Forrest 1a is dit 100%, Forrest 2a 90%, Forrest 2b 68% en Forrest 
2c  40% (wat niet verwacht was)

• Een endscopische therapie gebaseerd op doppler flow metingen gaf
een herbloedingscijfer van 11%, in vgl. met 26% in de standaard
groep (RCT)*

*Jensen et al. Gastroenterology 2017





Wachten op resultaten
HALT-IT  trial! 









In geval van falen om de bloeding te stoppen
of herbloeding: overleg tussen supervisoren

1. Zie definities falen en herbloeding (slide 11)

2. Dringend gastroenteroloog contacteren over zinvolheid van nieuwe
endoscopie

3. Overleg met interventioneel radioloog over de zinvolheid van een
arteriografie, of eventueel CT-angiografie

4. Evt. abdominale heelkunde



BLOEDING UIT VARICES





Algemeen beleid bloedende cirrose patiënt 

• Correctie hypovolemie 

• Preventie complicaties 

– Infectie 

– Nierfalen 

– Leverfalen 

• Actueel: 6 weken mortaliteit < 20% 

















Escorcell et al. J Hepatol 1997















Sonde van Sengstaken-Blakemore

• Goede bloedingscontrole mogelijk (> 90%) 

• Complicaties! 
• Ulceratie en perforatie slokdarm 

• Aspiratie 

• > 50% herbloeding, dus eerder brug naar verdere therapie 











Child-Pugh B met actieve bloeding, Child-Pugh C < 13




