Hevig bloedverlies tijdens de
menstruatie
Wat is…
Hevig bloedverlies betekent voor elke vrouw iets anders. Sommigen vinden bloedverlies hevig als
het meer is dan zij gewend zijn; anderen noemen het hevig omdat zij veel tampons of
maandverband nodig hebben, doorlekken, en zich zeer vaak moeten verschonen. Een
nauwkeurige deﬁnitie van hevig bloedverlies is er niet. Verlies van stolsels (dikke brokken) en
bloedarmoede beschouwt men meestal als kenmerken van hevig bloedverlies.
Of hevig bloedverlies een reden is tot verder onderzoek en eventuele behandeling, hangt af van
uw klachten. U bent degene die aangeeft of dit nodig is. Alleen als er sprake is van bloedarmoede,
adviseert de arts vaak wel behandeling. Sommige vrouwen menstrueren al van jongsaf aan hevig.
Zij weten nauwelijks anders en hebben vaak geleerd ermee te leven. Voor veel vrouwen ontstaat
de klacht na hun dertigste of veertigste jaar, soms na het stoppen van de pil. Hevig bloedverlies
heeft verschillende oorzaken, die ieder een andere aanpak vragen. Men schat dat zo'n tien tot
vijftien procent van de vrouwen er last van heeft en medische hulp zoekt.

Oorzaken
De hoeveelheid menstruatiebloed is onder andere afhankelijk van de dikte van het opgebouwde
baarmoederslijmvlies. Door de eierstokken gemaakte hormonen verzorgen de opbouw van dit
slijmvlies. Bij een daling van de hormoonspiegel stoot de baarmoeder het slijmvlies af. Hierbij
ontstaat een bloeding: de menstruatie. Naarmate de overgang nadert, maken de eierstokken
onregelmatiger hormonen. Daardoor wordt soms heel veel slijmvlies opgebouwd, dat bij afstoting
een sterke bloeding geeft. Bij pilgebruik blijft het slijmvlies vaak dun; het bloedverlies is dan
minder dan bij een natuurlijke menstruatie.
Niet alleen hormonen en de opbouw van het slijmvlies beïnvloeden het bloedverlies, ook de
baarmoeder zelf speelt een rol. De baarmoeder, die de vorm en grootte van een peer heeft,
bestaat uit een spierwand. Aan de binnenzijde is er de baarmoederholte. De spierwand is aan de
binnenkant bekleed met slijmvlies. De wanden bekleed met het slijmvlies liggen tegen elkaar aan,
zodat er in wezen geen sprake is van een echte holte. Veranderingen in de vorm van deze 'holte'
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een poliep of een myoompje (vleesboompje) hebben nogal
eens overmatig bloedverlies tot gevolg. Ook bij een baarmoeder met veel grote myomen kan er
sprake zijn van hevig bloedverlies, evenals bij adenomyose en endometriose. Dit zijn afwijkingen
waarbij het slijmvlies dat de baarmoederholte bekleedt, ook in de wand van de baarmoeder of
buiten de baarmoeder aanwezig is. Bij endometriose staan vaak pijnlijke menstruaties op de
voorgrond.
Een enkele keer veroorzaken afwijkingen in de bloedstolling of medicijnen die de bloedstolling
beïnvloeden, hevig bloedverlies. Ook door een koperspiraaltje neemt het bloedverlies vaak toe. Bij

60% van de vrouwen vindt de gynaecoloog geen duidelijke verklaring voor het hevige
bloedverlies.

