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Editorial

Gemak
S.A. Scherjon

Als we met de kennis van nu,
de situatie van toen beoordelen,
dan hadden we het niet of anders
moeten doen. Op één en dezelfde
dag laten de premier en de wethouder van Amsterdam ons dat
weten. Het achteraf beoordelen van
de inval in Irak of van het bouwen
van de Noord-Zuidlijn is nu net
niet de taak van de premier of de
wethouder; laat dat vooral over aan
eventuele commissies die feiten –
ook achteraf – over het gevoerde
beleid kritisch evalueren én een
taak voor de controlerende politiek. De premier zegt “dat je er ook
anders tegenaan kunt kijken”; de
staatsman – kijk naar Wim Kok, na
de het verschijnen van het Srebre
nica-rapport – treedt af. Gelukkig
zijn in deze beschamende valkuil
de verschillende beroepsgroepen
niet gestapt en ook niet gevallen
na het verschijnen van ‘een goed
begin’, het advies van de stuurgroep ‘zwangerschap en geboorte’.
De aandacht in de pers is goed
gecoördineerd geweest.
Nu zit het verschil waarschijnlijk
wel in de karakters van de rapporten. Het ‘Irak-rapport’ is een zeer
gedegen rapport opgesteld door
een onafhankelijke commissie, sterk
ondersteund door een onderzoeksgroep, terwijl het structuurrapport
– opgesteld door de beroepsgroepen zelf – veel meer het karakter
heeft van een onderzoeksagenda.
De zeven genoemde speerpunten
vertonen sterke analogie met vooral
epidemiologisch gerichte, verloskundige onderzoeksspeerpunten.
En ik maak me daarom ook zorgen
of de voorgestelde verschuivingen
in de verloskundige zorg, allemaal
zeer begrijpelijk en aansprekend,
ook substantieel zullen bijdragen aan de beoogde doelstelling

om substandaardfactoren in de
zorg in de komende vijf jaar te
halveren. Of de factoren die de
slechtere obstetrische uitkomsten
mede veroorzaken wel voldoende
bekend zijn. Het lijkt een beetje op
het ijs. Na zoveel nachten strenge
tot matige vorst moet het ijs het
op de Parrega-sloot toch makkelijk kunnen houden, maar ik
houd onvoldoende rekening met
het enorme effect van een beetje
sneeuw, gevallen direct nadat zich
het eerste ijs had gevormd. Er kunnen hele andere factoren zijn dan
de nu voorgestelde verschuivingen
in de verloskundige zorg, die een
doorslaggevend effect hebben op
de kwaliteit van de zorg.
De nu voorgestelde verschuivingen
betekenen ook grote budgettaire
verschuivingen binnen de begroting van VWS – er wordt gefluisterd over ongeveer een miljard en
dat zal ook wel ongeveer kloppen
– waarbij het niet anders kan dan
dat je je moet afvragen ten koste
van welke andere onderdelen van
de zorg, maar ook welke grote verschuivingen binnen de eigen zorgverlening en ook binnen het werk
zoals we dat nu doen er zullen gaan
plaatsvinden. Misschien is het kwaliteitverhogend dat de gynaecoloog
’s nacht in huis is (of in huis slaapt),
moeten we ‘ontschotten’ en misschien levert concentratie van zorg
in een beperkter aantal ziekenhuizen de halvering op van vermijdbare sterfte, maar ik ben daar niet van
overtuigd. Er kunnen hele andere
– goede – redenen zijn waarom we
deze veranderingen zouden willen
invoeren; bijvoorbeeld voor de
kwaliteit van de opleiding, maar
daarover gaat dit rapport niet.
Iedere dag vragen patiënten mij nu:
“of er wel een gynaecoloog in huis

is bij de bevalling”; iets waarvan de
noodzaak na het verschijnen van
het rapport bij het publiek is blijven
hangen. Ook assistenten moeten
nu op vragen tijdens het spreekuur
meerdere malen op een ochtend
uitleggen dat zij als gynaecoloog
in opleiding samen met de ‘echte’
gynaecoloog, die niet altijd in huis
is, zorgen voor de veilige omgeving
van de ziekenhuisbevalling. Dit
verlies aan vertrouwen in ons systeem beschouw ik niet als winst; de
aandacht bij VWS voor ons vak is
wel winst, maar over die aandacht
hadden we de laatste jaren toch al
niet te klagen.
Ik vrees toch dat de gesuggereerde voorstellen (te) snel worden
ingevoerd, waarbij er ook onverwachte ongewenste effecten zijn en
waarvan de kosten nog wel eens
hoger zouden kunnen zijn dan de
tekorten bij de Noord-Zuidlijn! Net
als bij het ijs moet het eerst weer
even – stevig – gaan dooien voordat
we echt goed ijs gaan krijgen en
voldoende kunnen gaan genieten
van wat goed ijs betekent, namelijk
heerlijk schaatsen!
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Redactioneel voorwoord op
de ESHRE 2009 bijdragen van
Nederlandse bodem
V. Mijatovic
Gynaecoloog, afdeling voortplantingsgeneeskunde, VUmc, Amsterdam

Van 28 juni tot 1 juli 2009 werd de
jaarlijkse meeting van de ESHRE
(European Society of Human
Reproduction & Embryology)
gehouden in Amsterdam. Dit was
reden voor de deelredactie voortplantingsgeneeskunde van het
NTOG de inzendingen van alle
Nederlandse onderzoekers onder
de loep te nemen. De desbetreffende presentaties werden bezocht
door de leden van de deelredactie

4

en gescoord op originaliteit en
methodologische kwaliteit van het
onderzoek. Vijftien presentaties
werden genomineerd en uiteindelijk werden er vijf voor publicatie in
het NTOG geselecteerd. Aan de auteurs werd gevraagd om expliciet
aan te geven voor de lezer van het
NTOG wat de relevantie van hun
onderzoeksresultaten is of kan zijn
voor de dagelijkse gynaecologische
praktijk.

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 123, februari 2010

De laatste twee artikelen uit de
serie van vijf worden u in dit nummer van het NTOG gepresenteerd.
Correspondentieadres
Dr. V. Mijatovic, gynaecoloog
VU medisch centrum
Afdeling Voortplantingsgeneeskunde
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
E-mail: mijatovic@vumc.nl
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Is intracytoplasmatische spermainjectie bij koppels met een hiv-1
verantwoord?
M.M.C. Steenvoorden1,2, M. Cornelissen2, N.M. Schuurman3, H.F. Egberink3, E. van Leeuwen1,
F. van der Veen1 en S. Repping1
1
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Universiteit van Amsterdam
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Afdeling experimentele virologie,  Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam
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Inleiding
Door de toegenomen levensverwachting en levenskwaliteit van
hiv-1-geïnfecteerde mannen en
vrouwen als gevolg van de introductie van highly active antiretrovirale therapie, uiten veel koppels
waarvan een of beide partners
hiv-1-positief zijn het verlangen
om kinderen te krijgen, net zoals
andere koppels met een chronische
ziekte.
Geassisteerde voortplantingstechnieken kunnen worden gebruikt
om het risico van virustransmissie
naar de niet-geïnfecteerde partner
te verlagen. Hierbij worden vrije
hiv-1-partikels door spermabewerking verwijderd en wordt het hivvrije sperma gebruikt voor iui, ivf
of ICSI.1 Hoewel het gebruik van
iui en ivf algemeen geaccepteerd is
en ook in Nederland wordt toegepast, is het gebruik van ICSI voor
deze koppels echter omstreden en
in sommige landen, waaronder Nederland, niet toegestaan.2-4 Dit verbod op ICSI bij hiv-1-geïnfecteerde
koppels is voornamelijk gebaseerd
op het theoretische risico van injectie van hiv-1-partikels direct in de
eicel. Oöcyten kunnen op natuurlijke wijze niet besmet raken met
hiv-1 doordat zij de receptoren voor
het virus missen. Bij ICSI zou de
natuurlijke barrière die de celmembraan vormt, gepasseerd worden.
Het potentiële gevaar van ICSI bij
patiënten met een hiv-1-infectie is
daarmee integratie van het virus
in alle cellen van het toekomstig

kind, waardoor een endogeen virus
ontstaat met daarbij een grote kans
dat ook de moeder geïnfecteerd zal
raken. Er is echter tot nu toe geen
experimenteel bewijs dat eicellen
met hiv-1 geïnfecteerd kunnen
raken door rechtstreekse injectie
van het virus in de eicel.
In dit onderzoek hebben wij
gekeken of menselijke eicellen
geïnfecteerd kunnen raken met het
hiv-1-virus na intracytoplasmatische injectie van hiv-1-partikels.
Daarnaast is een model gebruikt
met katteneicellen en het feline
immunodeficiency virus (fiv), om de
minimumhoeveelheid virusdeeltjes
benodigd voor infectie te kunnen
bepalen.
Methode
Onrijpe humane oöcyten, verkregen in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde na toestemming
van de patiënten, werden geïnjecteerd met 40.000 hiv-1-partikels.
Na 24 uur werd met een probe specifiek voor hiv-1 en fluorescentiein-situhybridisatie (FISH) gekeken
naar integratie van hiv-1 in het
genoom.
Omdat er te weinig humane oöcyten beschikbaar waren voor het bepalen van de minimumhoeveelheid
virus benodigd voor infectie, is een
model opgezet waarbij gebruik is
gemaakt van katteneicellen en fiv.
De huiskat wordt vaak gebruikt als
model voor kunstmatige voortplantingstechnieken bij bedreigde
kattensoorten. Daarnaast laat fiv

hetzelfde ziektepatroon bij katten
zien als hiv-1 bij de mens, te weten
een snel verlies van CD-4-cellen,
gevolgd door een lange stabiele
periode en uiteindelijk een fase
waarbij opportunistische infecties
de overhand krijgen: de aids-fase.
Kattenovaria werden verkregen
bij diverse lokale dierenartsen na
sterilisatieprocedures. De ovaria
werden in stukjes gesneden en
daarbij werden cumulus-eicelcomplexen geïsoleerd. Gedurende
24 uur werden de cumulus-eicelcomplexen doorgerijpt in TCM-199
medium met 4 mg/ml BSA, 1 IU/
ml LH, 1 IU/ml FSH en 1 m
 g/
ml oestradiol. Vervolgens werden
de cumuluscellen verwijderd met
hyaluron en werden de oöcyten
geïnjecteerd met 40.000, 400 of 40
fiv-partikels. Na nogmaals 24 uur
werden de oöcyten onderworpen
aan een triple-PCR, specifiek voor
geïntegreerd fiv. Iedere PCR-reactie
bevatte drie eicellen in verband met
de lage hoeveelheid DNA per eicel.
Resultaten
41 humane eicellen met FISH
geëvalueerd: 28 met hiv-1 geïnjecteerde en dertien controle-eicellen.
Drie van de met hiv-1 geïnjecteerde
oöcyten (11%) bleken positief voor
hiv-1-integratie.
De fiv-PCR was specifiek voor
geïntegreerd fiv en de detectielimiet
was ongeveer 1 kopie per reactie.
Er werden 919 eicellen verkregen van 29 katten. Omdat in de
experimenten hoge hoeveelheden
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Figuur 1. Correlatie tussen het aantal geïnjecteerde fiv-virusdeeltjes en de kans dat
een eicel geïnfecteerd raakt met fiv.
fiv werden geïnjecteerd, hebben we
de specificiteit van de PCR voor
geïntegreerd virus getest door 99
eicellen één à twee uur na injectie
aan de PCR te onderwerpen. Geen
van deze eicellen liet fiv-integratie
zien. Om daadwerkelijk integratie
van het virus te bestuderen werden
eicellen 24 uur na injectie aan PCR
onderworpen. Na injectie met
40.000 fiv-partikels was 16-49%
van 213 oöcyten positief; na injectie
met 400 partikels was 2-7% van 165
oöcyten positief en na injectie met
40 fiv-partikels was 0,6-2% van 165
oöcyten positief. Er was een duidelijke significante correlatie tussen
het aantal geïnjecteerde partikels
en de kans op infectie (p < 0,001,
figuur 1).
Conclusie
Humane en kattenoöcyten kunnen na injectie met hoge aantallen
viruspartikels worden geïnfecteerd
met respectievelijk hiv-1 en fiv. De
kans op infectie wordt kleiner na
injectie van minder viruspartikels.
Het risico op infectie na injectie
van 40 viruspartikels (de detectielimiet van PCR-testen gedaan op
verwerkt sperma in de kliniek) is
kleiner dan 2%. Deze gegevens en
het feit dat er tot nu toe geen hiv-1geïnfecteerde kinderen zijn geboren
na meer dan 1300 ICSI-cycli in di-
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verse landen,5-12 wijzen erop dat de
kans op infectie na ICSI met sperma
van hiv-1-geïnfecteerde mannen
extreem laag is.

8.

Relevantie
Deze studie levert het experimentele bewijs dat de kans op infectie
van humane eicellen met hiv-1
door ICSI erg klein is. Dit gegeven
zou ertoe moeten leiden om ook in
Nederland ICSI aan te bieden aan
hiv-1-geïnfecteerde koppels met
een kinderwens.

9.

10.
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Samenvatting
In dit onderzoek laten we zien
dat de kans dat humane eicellen
geïnfecteerd raken na intracytoplasmatische injectie met hiv-1 erg
klein is. Een modelsysteem met
katteneicellen en fiv laat zien dat
de kans op besmetting sterk gecorreleerd is met het aantal geïnjecteerde virusdeeltjes. Op basis van
dit onderzoek zou ICSI bij koppels
met een hiv-1-infectie in Nederland
toegestaan moeten worden.

Trefwoorden
hiv, ICSI, kunstmatige voortplanting, infectie

Keywords
HIV, ICSI, artificial reproduction,
infection

Summary
This paper shows that the chance
of infection after intracytoplasmic injection of HIV-1 in human
oocytes is low. A cat oocyte/FIV
model system further shows that
the chance of infection is highly
correlated to the amount of virus
injected. Based on this research
the use of ICSI in HIV-1 infected
couples should be allowed in the
Netherlands.
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Achtergrond
Klinische richtlijnen op het gebied
van subfertiliteit worden veelal
door individuele beroepsverenigingen opgesteld, steeds vanuit hun
eigen visie en discipline. Door deze
monodisciplinaire vorm van richtlijnontwikkeling komen aanbevelingen op overeenkomstige punten
niet altijd met elkaar overeen en
ontbreekt de samenhang tussen de
verschillende richtlijnen.
Omdat in de huidige Nederlandse
samenleving het besef steeds meer
doordringt dat de patiënt in plaats
van de zorg centraal zou moeten
staan, is het nodig om ook de
patiënt te betrekken in het proces
van richtlijnontwikkeling. Zo wordt
naast de uiteenzetting van wetenschappelijke waarden (bewezen
effectiviteit), ook ruimte gegeven
aan ervaringskennis en maatschappelijke en individuele waarden
(kwaliteit van leven, autonomie,
kosten, organisatorische haalbaarheid). Op deze wijze ontstaat een
richtlijn die mede aansluit bij de
wensen en behoeften van patiënten,
een breder draagvlak én een betere
implementatiekans heeft.
Patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling wordt niet systematisch toegepast. Dit wordt zowel
veroorzaakt door een gebrek aan
onderzoek naar methoden als door
de obstakels die patiëntenparticipatie met zich meebrengt. Vanuit de
NPCF en Kwaliteitsinstituut voor
de gezondheidszorg CBO zijn er
initiatieven ontwikkeld om patiëntenorganisaties te trainen op het
gebied van patiëntenparticipatie.
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Dit artikel gaat in op patiëntenparticipatie binnen de ontwikkeling van een landelijke multidisciplinaire netwerkrichtlijn voor
subfertiliteit en de rol die Freya,
de vereniging voor mensen met
vruchtbaarheidsproblemen, hierin
gespeeld heeft.
Doelstelling
De te ontwikkelen multidisciplinaire netwerkrichtlijn subfertiliteit
beoogt verbetering te brengen in de
fertiliteitzorg door de organisatorische knelpunten in kaart te brengen
en aanbevelingen voor oplossingen
hiervan te doen. Het betreft het gehele traject van fertiliteitzorg, met
respect voor het perspectief van de
patiënt. Een innovatieve methode
voor patiëntenparticipatie speelt
een essentiële rol in dit project.
Methode
Aan de ontwikkeling van deze netwerkrichtlijn nemen alle betrokken
partijen deel:
− Nederlands Huisarts Genootschap (NHG);
− Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie
(NVOG);
− Nederlandse Vereniging voor
Urologie (NVU);
− Vereniging voor Klinische
Embryologie (KLEM)
− Nederlandse Vereniging voor
Klinische Chemie en Labora
toriumgeneeskunde (NVKC);
− Landelijke Vereniging van
Medisch Psychologen (LVMP);
− Nederlandse Vereniging voor
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Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
(NVAB);
− Freya, vereniging voor mensen
met vruchtbaarheidsproblemen.
Binnen de betrokken beroepsverenigingen is een groot aantal
richtlijnen voor specifieke onderwerpen op het gebied van subfertiliteit herzien. De te ontwikkelen
netwerkrichtlijn zal deze bestaande
richtlijnen met elkaar verbinden
door middel van aanbevelingen
ten aanzien van de organisatorische aspecten, waarin het pad van
de patiënt gevolgd wordt. Vanuit
alle beroepsverenigingen nemen
één of twee personen zitting in de
multidisciplinaire netwerkrichtlijnwerkgroep. Namens Freya zijn dit
twee patiëntenvertegenwoordigers;
deze rol is evenredig aan die van de
andere leden.
Naast deze vorm van patiëntenparticipatie is een nieuw instrument
ontwikkeld om aanbevelingen
van een grote groep patiënten te
verkrijgen. Hiervoor is een speciale
website opgezet, in een wiki-achtige omgeving, WikiFreya geheten
(www.freya.nl/web_wiki) .
Met het begrip wiki wordt hier een
webapplicatie bedoeld waarmee
webdocumenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt. Een bekend
voorbeeld van een wiki is Wikipedia.
Uitgangspunt voor WikiFreya is de
eerder beschreven knelpuntanalyse.
Patiënten worden uitgenodigd
om aanbevelingen te doen of te
wijzigen. Elke wijziging wordt
geregistreerd.
De aanbevelingen zijn gecatego-

riseerd in zes trajecten: algemene
zorg, huisarts, gynaecoloog, uroloog, laboratorium en diversen. Elk
traject is onderverdeeld in categorieën, zoals voorlichting, organisatorische aspecten, bejegening,
behandeling en begeleiding.
De via deze methode gevormde lijst
met patiëntenaanbevelingen dient
na prioritering als directe input
voor de netwerkrichtlijn.
Resultaten
In dit project werden patiënten
op twee manieren vertegenwoordigd: zowel als deelnemers aan de
netwerkrichtlijnwerkgroep als via
WikiFreya. De twee patiëntenvertegenwoordigers die in de netwerkrichtlijnwerkgroep participeerden,
voelden zich serieus genomen
door de professionals en hebben
relevante zaken kunnen inbrengen
gedurende het hele ontwikkelproces. Van belang hierbij was dat
de patiëntenvertegenwoordigers
voldoende afstand hadden tot de
problematiek.
Ten aanzien van WikiFreya heeft
deze pilotstudie ons geleerd dat via
een dergelijke innovatieve methode
deze patiëntengroep goed bereikt
wordt en bereid is een bijdrage te
leveren. Bovendien heeft dit project
ons geleerd waar het concept aanpassing en verbetering behoeft zoals
het aanbieden van een duidelijke

structuur en instructies voor de
bezoekers. Het aantal patiëntenaanbevelingen nam behoorlijk toe
ten opzichte van de uitgangssituatie, maar bleek ook herhalingen
te bevatten en (te) uitgebreide
(persoonlijke) statements. Twee patiëntenvertegenwoordigers hielpen
de uiteindelijke set aanbevelingen te
modereren.
Hieronder ter illustratie enkele
willekeurige aanbevelingen van
patiënten.
− Er zouden gescheiden wacht
kamers moeten zijn voor zwangeren en patiënten die met een
fertiliteitsbehandeling bezig zijn.
− Er moet een goede communicatie
tussen de gynaecoloog en de
huisarts zijn, zodat de huisarts
weet wat er speelt.
− De behandelingen bij de gynaecoloog zouden ook in het
weekend moeten kunnen plaatsvinden, zowel op zaterdag als
zondag.
− Het is wenselijk dat de gynaecoloog voorlichting geeft over het
traject en de duur ervan.
− Verschillende laboratoria zouden
de protocollen naast elkaar
moeten leggen en van elkaars
ervaringen leren.
De resultaten van deze pilotstudie
worden meegenomen in de landelijke netwerkrichtlijnwerkgroep, om
een definitieve plaats in de netwerk

richtlijn te krijgen. Als voorbeeld:
een tot nu toe onderbelicht aspect
in de gynaecologenpraktijk is dat
de patiënt arbeidsverzuim door fertiliteitbehandelingen als problematisch ervaart. Voorlichting over de
benodigde tijd voor behandelingen
en over hun rechten kan de druk
voor patiënten aanzienlijk verlichten. Dit wordt momenteel binnen
de netwerkrichtlijnwerkgroep in
samenwerking met Freya verder
uitgewerkt.
Momenteel wordt een vervolgstudie ter uitbreiding en verbetering
van de pilotversie van WikiFreya
gedaan, waarin het bewerken en
selecteren van de aanbevelingen een
continu proces kan gaan worden,
zodat de richtlijn steeds up-to-date
blijft.
Conclusie en relevantie
voor de praktijk
Dit project bevestigt dat patiënten
en hun vertegenwoordigers een
zeer waardevolle rol kunnen spelen
bij de ontwikkeling van multidisciplinaire klinische richtlijnen.
De verwachting is dat de netwerkrichtlijn eind dit jaar ter autorisatie
aan de participerende beroepsverenigingen kan worden aangeboden.
Een interessante vraag blijft of de
nieuwe netwerkrichtlijn in de praktijk adequaat zal worden gebruikt,
of de patiënt daardoor een betere
kwaliteit van zorg zal ervaren, én
of de patiënt mogelijk zal bijdragen
aan een betere implementatie. Om
dit te zijner tijd in kaart te brengen
zal aanvullende monitoring nodig
zijn.
Wel is duidelijk dat WikiFreya een
veelbelovend instrument is voor
patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling en in principe zou kunnen worden uitgerold naar andere
disciplines.
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Samenvatting
In de ontwikkeling van een landelijke
multidisciplinaire richtlijn voor subfertiliteit, namen twee patiëntenvertegenwoordigers van patiëntenvereniging
Freya deel aan de werkgroep, samen
met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen voor huisartsen, gynaecologen, urologen, klinisch embryologen,
klinisch chemici, medisch psychologen
en bedrijfsgeneeskundigen.
Daarnaast werd echter om zo veel
mogelijk patiënten bij de ontwikkeling
van de richtlijn te betrekken een nieuw
instrument ontwikkeld. Alle Nederlandse subfertiliteitspatiënten werden
uitgenodigd om hun aanbevelingen
voor goede fertiliteitzorg te geven door
middel van een speciale website in een
wiki-omgeving, genaamd WikiFreya.
Subfertiliteit beïnvloedt het leven van
patiënten op veel gebieden. Naast patiëntvriendelijke en effectieve medische
behandelingen, kunnen meer aspecten
meegewogen worden. Dit veelbelovende pilotproject beoogde alle perspectieven bijeen te brengen.
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Trefwoorden
patiëntenparticipatie, richtlijnontwikkeling, netwerkrichtlijn, patiëntvriendelijk,
patiëntenperspectief, subfertiliteit
Summary
In the development of a national multidisciplinary guideline for subfertility
care two representatives of Freya, the
Dutch patients’ association for people
with fertility problems, took part in the
working group. They worked side by
side with representatives of professional
organisations of general practitioners, gynaecologists, urologists, clinical
embryologists, clinical chemists, medical
psychologists and specialists in the field
of occupational medicine.
Moreover, in order to involve as many
individual subfertile patients as possible, a new instrument for patient
participation was developed. All Dutch
subfertile couples were invited to give
their recommendations for good fertility
care by means of a special website under
wiki conditions, named WikiFreya.
Subfertility affects the lives of patients in
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many ways. Apart from patient friendly
and effective medical treatments, other
aspect may need to be taken into consideration. This promising pilot project
aimed to bring all of these perspectives
together.
Key words
patient participation, patient involvement, guideline development, patient
friendly, patient perspectives, subfertility
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Heeft het Nederlandse systeem nog toekomst?

DE NEDERLANDSE
VERLOSKUNDE IN
INTERNATIONAAL
PERSPECTIEF
Heeft het Nederlandse
systeem nog toekomst?

KNOV-congres ter gelegenheid van de inauguratie van
Simone Buitendijk als 1e hoogleraar Verloskunde
op 12 maart 2010 in het Muziektheater Amsterdam.
Op 12 maart 2010 houdt prof. dr. Simone Buitendijk haar inaugurale rede als
bijzonder hoogleraar Eerstelijns Verloskunde en Ketenzorg. Met deze door
de KNOV ingestelde leerstoel is Simone Buitendijk de eerste hoogleraar
Eerstelijns Verloskunde in Nederland.
Ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis organiseert de KNOV die
dag een congres. Sprekers uit Australië, de Verenigde Staten, Engeland en
Nederland geven hun visie op de verloskunde in Nederland en in hun eigen
land. Zij beantwoorden vragen als: hoe anders is het Nederlandse systeem,
kan het beter en hoe ziet de verloskunde er over 10 jaar uit? Graag nodigen
wij u uit om naar dit congres te komen en alvast een kijkje in de toekomst
te nemen.
Op www.congrespagina.nl/congresSimoneBuitendijk vindt u meer
informatie en kunt u zich aanmelden. Graag tot 12 maart!
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Risicoselectie en substandaardzorgfactoren bij ernstige fluxus post
partum na thuispartus: LEMMoNaudit
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Inleiding en
achtergrond

Materiaal en methoden

Nederland) is een landelijke studie
waarin van 1 augustus 2004 tot
1 augustus 2006 gevallen van maternale sterfte en ernstige maternale
morbiditeit uit alle 98 Nederlandse
ziekenhuizen met een afdeling
verloskunde zijn verzameld.2 De
morbiditeit is onderverdeeld in vijf
groepen: 1. IC-opname; 2. uterusruptuur; 3. eclampsie en/of HELLP,
gecompliceerd door leverruptuur
dan wel -hematoom; 4. ernstige
fluxus en 5. overige ernstige maternale morbiditeit naar het oordeel
van de clinicus.
Het inclusiecriterium voor groep 4
‘ernstige fluxus’ is dat de patiënte
vier of meer eenheden packed cells
zijn toegediend, of dat embolisatie
of hysterectomie is verricht naar
aanleiding van de haemorrhagia
post partum.
Voor deze audit zijn alle casus
geselecteerd waarbij de patiënte na
thuispartus is ingestuurd wegens
zeer ernstige fluxus, gedefinieerd
als acht of meer eenheden packed
cells transfusiebehoefte, dan wel
noodzaak tot chirurgische interventie (embolisatie, intra-uteriene
ballontamponnade, laparotomie of
uterusextirpatie) of opname op een
intensive-careafdeling.

Studiepopulatie
De casus zijn geselecteerd uit de
database van de LEMMoN-studie.
De LEMMoN-studie (Landelijke
studie naar etnische determinanten van maternale morbiditeit in

Audit methodologie
Het auditteam is samengesteld uit
leden van het LEMMoN-expertpanel en onafhankelijke verloskundigen, aangevuld met verloskundigen en gynaecologen die als

Fluxus post partum (> 1000 cc
bloedverlies) komt bij circa één op
de dertig thuispartus voor. Het gemiddelde bloedverlies post partum
na thuispartus bedraagt 390 cc.1
Substandaardzorg speelt een
aanzienlijke rol in het optreden van
ernstige maternale morbiditeit.2-5
In het kader van een studie naar de
incidentie van ernstige maternale
morbiditeit in de postpartumperiode bij thuisbevallingen konden door
middel van audit de risicoselectie en
eventueel aanwezige substandaardzorgfactoren geanalyseerd worden.6
Daar audit in de eerstelijnsverloskundige zorg nog een relatief
onbekend fenomeen is, kan het een
belangrijke bijdrage gaan leveren
aan het verder terugdringen van
ernstige maternale morbiditeit.
De primaire vraagstelling was: Is
bij de casus van ernstige fluxus bij
thuispartus de risicoselectieprocedure volgens het Verloskundig
Vademecum verlopen en is er
anderszins sprake geweest van
substandaardzorg?

behandelaar bij de casus betrokken
zijn.
Tijdens de individuele audit bestond het team uit 24 en tijdens de
plenaire audit uit 31 leden: 21 verloskundigen en tien gynaecologen
(van wie twee in opleiding). Van
hen waren negen verloskundigen
en zes gynaecologen direct betrokken bij één van de casus.
Twee verschillende auditformulieren werden gebruikt: één voor de
individuele audit en één voor de
plenaire audit. Het eerste formulier
werd met de casus meegezonden
voorafgaand aan de bijeenkomst
om per casus de beschikbare infor
matie, de risicoselectie en 21 specifieke substandaardzorgfactoren te
beoordelen. Deze factoren waren
onderverdeeld in zeven groepen:
1. patiënt; 2. huisarts; 3. verloskun
dige; 4. gynaecoloog; 5. andere
tweedelijnsarts; 6. organisatie
gezondheidszorg en 7. behandeling van fluxus. Bij een casus was
er sprake van substandaardzorg
indien de meerderheid van de auditoren dat vond.
Tijdens de bijeenkomst zijn alle
negen casus volgens dezelfde methode besproken: presentatie van
de casus, vervolgens toelichting
door de direct betrokken eerste- en
tweedelijnszorgverlener, met eventuele aanvullende informatie uit
de eerstelijns- en klinische status.
Vervolgens werden de risicoselectie
en eventuele substandaardzorgfactoren geanalyseerd door middel
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Samenvatting casus

1: G2P1,29jr. OVG:sp thuispartus. Sp thuispartus
AD40+5, schouderdystocie. Placenta incompleet,
fluxus, aankomst ZH in shock, OK: inversio
uteri. Stabilisatie, narcose, repositie in 2e instantie
geslaagd mbv synto, nalador, rusch ballon en
afklemmen cervix. 10pc, postOK naar IC. Tbv
3000cc.
2: G1P0,30jr. sp thuispartus AD39+3, meisje 2130g,
fluxus pp obv retentio placentae en atonie, ambulance, synto, methergin, nalador, cyclokapron,
Novo-7, MPV, embolisatie, IC 3 dagen, 24pc, 10ffp,
8tr. Ontslag 6e dag pp. Tbv 8000cc.
3: G3P130jr. OVG:VE ivm NVU, curettage ivm
missed abortion. Sp thuispartus AD 41+1. Overname VKE ivm fluxus pp obv retentio placentae,
synto, nalador, MPV, natasten, IC 1 dag, 10pc,
4ffp. Ontslag 4e dag pp. Tbv 4500cc.
4: G1P0,30jr. Sp thuispartus AD40+3. Fluxus pp obv
hoge vaginawandruptuur, hechten op OK, embolisatie, 10pc. Ontslag 4e dag pp. Tbv 3000cc.
5: G1P0,32jr. Opname AD36+1 ivm bloedverlies,
ontslag volgende dag. Sp thuispartus AD41+1.
Overname VKE ivm fluxus pp obv retentio
placentae, synto, nalador, intra uteriene ballon, IC
1 dag, 8pc,4ffp,1tr. Bij inbrengen ballon ontstaat
cervixruptuur. Ontslag 3e dag pp. Tbv 6000cc.
6: G2P1,29jr. OVG: partus prematurus. Sp stuitbevalling thuis AD37+4. Overname VKE ivm retentio
placentae obv placentarest en cervixruptuur, nalador, 2x natasten, hechten, IC, tamponeren, 3e lijn,
opnieuw natasten, 16pc, 6ffp. Ontslag 7e dag pp.
7: G2P1,33jr. OVG:sp partus, PE, fluxus obv placentarest. Sp thuispartus AD40+1, overname
ivm fluxus pp obv rupturen cervix/clitoris,
stollingstoornis, en gestoorde placentatie, cofact,
cyclokapron, natasten, hechten, IC 4 dagen,
8pc,6ffp,2tr. Ontslag 6e dag pp. Heropname 6wk
pp ivm bloedverlies obv placentarest, nacurettage,
IC 1dag, 2ffp, ontslag na 1dag.
8: G1P0,31jr. sp thuispartus AD40+4. Overname
VKE ivm fluxus pp obv retentio placentae en
placenta accreta. Nalador, MPV, intra uteriene
ballon, IC 2 dagen, uterusextirpatie, 21pc, 3ffp, 1tr.
Ontslag 5e dag pp. Tbv 5500cc
9: G1P0,28jr. Sp thuispartus AD40+3. Overname
VKE ivm fluxus pp obv atonie. Synto, nalador,
methergin, natasten, intra uteriene ballon, IC 2 dagen, 3e lijn, 2x embolisatie, 20pc, 8ffp, 3tr. Koorts
obv pseudomonas, tacozin. Ontslag 12e dag pp.
Tbv 10000cc

Substandaardzorg
aanwezig
n1
56

n2
19

%2
79,2

n3
25

Inadequate Belangrijkst geïdentificeerde
risicoselectie substandaard zorgfactor
tijdens plenaire audit
%3
n4
%4
96,2 6
21,4 - Delay door late oproep
ambulance
- Inversio uteri niet herkend
door 1e lijn.

32

17

70,8

28

96,6

20

69,0

- Foetale groeiachterstand niet
herkend

38

18

78,3

21

100

10

55,6

- Delay adequate behandeling
in 2e lijn.

8

7

30,4

4

13,3

1

3,3

52

18

78,3

30

100

21

70,0

- Locatie partus moeilijk bereikbaar voor ambulance
- Delay door onvoldoende
stabilisatie voor vervoer.

53

17

73,9

26

86,7

8

26,7

- Geen adequaat toezicht op
IC; geen adequate behandeling fluxus tijdens IC-opname.

81

21

91,3

30

100

25

83,3

- Placentarest in OVG
- Inadequate communicatie
tussen VKE en gyn; delay tot
adequate therapie

17

7

30,4

20

69,0

4

13,8

- Suboptimale behandeling van
fluxus obv richtlijn NVOG.

50

14

58,3

26

83,9

15

48,4

- Delay door late oproep
ambulance.

Tabel 1.
G = gravida, P = para, OVG = obstetrische voorgeschiedenis, sp = spontane, AD = amenorroeduur, ZH = ziekenhuis, VKE = verloskundige,
IC = intensive care, tbv = totaal bloedverlies, pp = postpartum, pc = aantal eenheden packed cells, ffp = aantal eenheden fresh frozen plasma,
tr = aantal eenheden trombocytentransfusies, VE = vacuüm extractie, NVU = niet vorderende uitdrijving, MPV = manuele placenta verwijdering
1
= Totaal aantal geïdentificeerde substandaardzorgfactoren na individuele audit door 23 leden, behalve casus nrs 1,2,9 (24 leden)
2
= Aantal panelleden dat substandaardzorg identificeerde bij individuele audit door 23 leden, behalve casus nrs 1,2,9 (24 leden)
3
= Aantal panelleden dat substandaardzorg factoren identificeerde bij groepsaudit gebaseerd op stemming van 30 leden, behalve casus nrs 1
(26 leden), nrs 2,8 (29 leden), nr 3 (21 leden) en nr 9 (31 leden)
4
= Aantal leden dat inadequate risicoselectie identificeerde bij groepsaudit gebaseerd op stemming van 30 leden, behalve casus nr 3 (18 leden),
nr 1 (28 leden), 2,8 (29 leden) en nr 9 (31 leden).
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van discussie. Na de discussie vond
anonieme stemming plaats, met gebruikmaking van het tweede auditformulier. Hierop kon aangegeven
worden of de risicoselectie al dan
niet adequaat was verlopen en of er
sprake was van substandaardzorg.
De substandaardzorg kon vervolgens geclassificeerd worden in drie
groepen, te weten:
Incidental: Uit de casus kan lering
getrokken worden, echter andere
zorg zou geen andere uitkomst
gegeven hebben.
Minor: Andere zorg zou mogelijk
een gunstigere uitkomst gegeven
hebben.
Major: Andere zorg zou waarschijnlijk een gunstigere uitkomst
gegeven hebben.
Resultaten
Algemeen
In de studieperiode hebben in
Nederland 127.252 partus onder
begeleiding van de eerste lijn
plaatsgevonden, waarvan 87.199
thuis en 40.053 poliklinisch.6,7 Het
gemiddelde bloedverlies post
partum na thuispartus bedroeg
390 ml (SD 354 ml) en bij 3,6% van
de thuispartus was het bloedverlies
≥ 1000 ml.1
Van de 1606 gerapporteerde casus
uit de LEMMoN-studie (groep 4,
ernstige fluxus) hebben 140 partus
thuis plaatsgevonden, waarvan
negen casus werden geselecteerd
voor de audit (tabel 1).
Individuele audit
Per casus zijn gemiddeld 23,3
(23-24) auditformulieren geretourneerd, met gemiddeld 1,8 substandaardzorgfactoren geïdentificeerd
per respondent per casus (0,3-3,5).
Totaal zijn voor de negen casus 387
substandaardzorgfactoren geïdentificeerd; dat was 7,9% van de totaal
4914 te identificeren factoren. De
meerderheid (70%) van het panel
achtte de casus goed beoordeelbaar
op risicoselectie. Dat was niet het geval voor het beoordelen op substandaardzorgfactoren: slechts 42% van
het panel vond dat bij de individuele audit goed mogelijk.
Van de negen casus werden zeven
door de meerderheid (gemiddeld
76%, spreiding 58-91%) als substandaard aangewezen met gemiddeld
2,2 substandaardzorgfactoren per
respondent per casus (1,3-3,5).

Patiënt
Patiëntdelay op essentieel moment
Weigert medisch advies
Taalbarriëre
Huisarts
Inadequate (antenatale) controles
Delay herkennen ziektebeeld
Delay in doorverwijzing 2e lijn
Verloskundige
Inadequate risicoselectie Verloskundig Vademecum
Inadequate (antenatale) controles
Delay herkennen ziektebeeld
Delay in doorverwijzing 2e lijn
Gynaecoloog
Inadequate (antenatale) controles volgens richtlijn NVOG
Delay herkennen ziektebeeld
Delay in behandeling na stellen diagnose
Delay in doorverwijzing 3e lijn
Andere 2e lijns arts
Delay consulteren gynaecoloog
Organisatie gezondheidszorg
Thuispartus had negatieve invloed op beloop
Transportkwaliteit had negatieve invloed op beloop
Behandeling fluxus
Onvoldoende stabilisatie voor vervoer
Intraveneuze toegangsweg(en) te laat aangelegd
Suboptimale behandeling fluxus o.b.v. richtlijn NVOG
Bloedproducten niet voldoende of niet snel genoeg beschikbaar
Totaal

n*
3
3
0
0
0
0
0
0
134
30
26
35
43
81
8
26
39
8
1
1
96
60
36
72
14
19
37
2
387

%**
0,8
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,6
7,8
6,7
9,0
11,1
20,9
2,1
6,7
10,1
2,1
0,3
0,3
24,8
15,5
9,3
18,6
3,6
4,9
9,6
0,5
100,0

Tabel 2. Substandaardzorgfactoren en hun bijdrage - individuele audit.
*na individuele beoordeling van 9 casus door gemiddeld 23,3 beoordelaars (23-24)
**percentage van totaal 387 geïdentificeerde substandaardzorgfactoren
Bij de zeven casus, door de meerderheid geïdentificeerd als substandaard, zijn de categorieën als volgt
verdeeld. Bij casus 2, 7 en 9 (zie tabel
1) waren de factoren op het gebied
van de zorg door de verloskundige,
respectievelijk ‘inadequate (antenatale) controles’, ‘risicoselectieprocedure niet (adequaat) volgens
het Verloskundig Vademecum’ en
‘delay bij doorverwijzing naar de
tweede lijn’.
Bij casus 1 en 5 werd de substandaardzorg geweten aan de organisatie van de gezondheidszorg, respectievelijk: ‘partus in thuissituatie
had negatieve invloed op beloop’ en
‘transportkwaliteit of -capaciteit had
negatieve invloed op het beloop’.
Bij casus 3 en 6 werd de substandaardzorg gevonden op het gebied
van de gynaecoloog. Bij beide casus
werd de diagnose gesteld, de juiste
therapie bleef echter geheel of gedeeltelijk achterwege.
De resultaten staan per categorie in
tabel 2.

Plenaire audit
Per casus zijn gemiddeld 28,4
auditformulieren geretourneerd
(21-31). Bij vier van de negen casus
vond de meerderheid van het auditpanel (gemiddeld 70%; spreiding
56-83%) dat er sprake was van
inadequate risicoselectie.
Acht van de negen casus werden
na afloop van de discussie door
de meerderheid (gemiddeld 92%;
spreiding 100-69%) als substandaard beoordeeld. Bij drie casus
(casus 3, 5 en 7) was 100% consensus over de aanwezigheid van
substandaardzorg.
Bij subclassificatie van de substandaardzorg zijn de 210 stemmen
onderverdeeld in 30 (14%) ‘incidental’, 72 (34%) ‘minor’ en 108 (51%)
‘major’ substandaardzorgfactoren
(figuur 1).
Het was opvallend dat bij de vier
casus (casus 2, 3, 5 en 7) waarbij de
meerderheid van het panel (70%)
inadequate risicoselectie constateerde, nagenoeg unanieme stem-
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optimale zorg voor de patiënte. Uit
het verhaal van de aanwezige verloskundige werd duidelijk dat in
het verleden de relatie beschadigd
was. Optimale communicatie over
doorverwijzing en behandeling van
de patiënt werd onmogelijk door
het inmiddels opgelopen gebrek
aan onderling vertrouwen.

Figuur 1. Classificatie substandaardzorgfactoren - Fluxus LEMMoN Audit.
ming (respectievelijk 97%, 100%,
100% en 100%) bestond over de
aanwezigheid van substandaardzorgfactoren.
Discussie
Ernstige fluxus post partum treedt
op bij 1,6 van 1000 thuisbevallingen
en is, zelfs na een adequate antenatale risicoselectie en selectie durante partu, in de thuissituatie niet
altijd te voorkomen.6 Deze audit
is dan ook gericht op de mogelijkheden om ernstige fluxus na een
thuispartus te beperken, waarbij de
patiënte opgenomen moet worden
in het ziekenhuis, bloedproducten
toegediend moet krijgen en invasieve interventies moet ondergaan
om buiten levensgevaar te blijven.
Immers, na een thuispartus zal
door het transport van de patiënte,
adequate behandeling altijd later
van start gaan dan wanneer de
partus in het ziekenhuis plaatsgevonden zou hebben.
Met behulp van gegevens uit de
LEMMoN-studie bleek het mogelijk
onderzoek te doen naar de risicoselectie van zwangeren en substandaardzorgfactoren vóór, tijdens en
na de partus.
Het delay dat opgelopen wordt
door transport van de patiënte naar
het ziekenhuis moet tot een minimum beperkt worden. Hierbij dient
de plaats van bevalling vooraf goed
afgewogen te worden. Indien de
partuslocatie moeilijk bereikbaar is
voor de ambulance, dient de verloskundige te besluiten de bevalling
poliklinisch te laten plaatsvinden.
Belangrijker nog is het beperken
van delay veroorzaakt door het te
laat oproepen van een ambulance.
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Bij enkele casus is het kind zonder
problemen geboren, maar heeft
de geboorte van de placenta lang
op zich laten wachten. Bij gering
bloedverlies wordt gewoonlijk nog
steeds een uur afgewacht totdat de
patiënte ingestuurd zou worden.8
Gezien het feit dat de overgrote
meerderheid (89%) van de placenta’s gemiddeld binnen tien
minuten en vervolgens nog 10,5%
binnen twintig minuten geboren
wordt,9 adviseren wij patiënten met
een retentio placentae al na dertig
minuten in te sturen. Intussen kunnen dan al enkele voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Men dient
zich te realiseren dat de kans op
spontane geboorte van de placenta
na dertig minuten nog maar zeer
klein is.
Onder de eerdergenoemde voorzorgsmaatregelen valt het aanleggen van een waakinfuus te noemen.
Op deze manier heeft het ambulancepersoneel minder tijd nodig
om de patiënte te stabiliseren voor
vervoer. Het aanleggen van een
infuus wordt onderwezen in de
opleiding tot verloskundige; in de
praktijk echter dient deze vaardigheid beter onderhouden te worden.
Dit is mogelijk door het routinematig vaker aanleggen van een infuus
(bijvoorbeeld bij vrouwen die naar
de tweede lijn ingestuurd worden
voor bijstimulatie) en regelmatige
nascholing. Ook duidelijke afspraken met gynaecologen wanneer
in huis te komen, kunnen delay
beperken.
Bij één van de besproken casus
werd duidelijk dat de slechte
professionele relatie tussen de
betrokken verloskundige en de
gynaecoloog ten koste ging van

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 123, februari 2010

Belangrijke conclusie van de discussie was dat een richtlijn fluxus
post partum vanuit de KNOV
ontbreekt. Bij het ontwikkelen van
deze richtlijn zouden bovenstaande
bevindingen verwerkt moeten
worden. Het belang van het creëren
van een richtlijn vanuit de KNOV
wordt benadrukt door het feit dat
51,4% van de substandaardzorgfactoren als ‘major’ werd geclassificeerd. Dit geeft aan dat er veel
ruimte voor verbetering lijkt te zijn.
Een richtlijn, waarvan het functioneren regelmatig geaudit wordt,
zou de kwaliteit van verloskundige
zorg betreffende de behandeling
van ernstige fluxus post partum
kunnen optimaliseren.
Net als de eerdere LEMMoN-audit,
over casus van eclampsie in de eerste lijn, bestond aanvankelijk enige
argwaan tegen een auditbijeenkomst waarin de eerste en tweede
lijn een kijkje zouden nemen in
elkaars keuken. Echter, de sfeer
tijdens de plenaire bijeenkomst
bleek wederom veilig en constructief. De discussies, waaraan velen
actief hebben bijgedragen, weerspiegelden dit. Regelmatige feedback op eigen handelen, bijvoorbeeld door middel van een audit als
deze, werd door de deelnemers als
zeer waardevol bestempeld.
Conclusie
Deze audit bracht een substantieel
aantal substandaardzorgfactoren
aan het licht, waaronder inadequate
risicoselectie. De geïdentificeerde
substandaardzorgfactoren geven
aan dat er ruimte is voor optimalisering van zowel de eerstelijns
verloskundige zorg als de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns verloskundige zorg.
De indruk bestaat dat inadequate
risicoselectie gemakkelijk leidt tot
ernstige morbiditeit en substandaardzorg. Alleen indien het Verloskundig Vademecum strikt wordt

nageleefd, blijft de thuisbevalling
veilig en verantwoord.
Bij implementatie van nieuwe
richtlijnen voor fluxus post partum
in de eerste en tweede lijn zouden
genoemde aanbevelingen verwerkt
moeten worden. Met name het
advies om bij retentio placentae al
na een halfuur transport naar het
ziekenhuis te regelen, kan ernstige
morbiditeit voorkomen.
Het invoeren van regelmatige audit
van gevallen van ernstige maternale morbiditeit binnen de verloskundige samenwerkingsverbanden
zal de kwaliteit van verloskundige
zorg en het onderlinge begrip ten
goede komen, hetgeen kan leiden
tot een betere selectie van laagrisicozwangerschappen en een
reductie van ernstige maternale
morbiditeit in de eerste lijn.
Dankwoord
Met zeer veel dank voor de medewerking aan alle deelnemers aan de
LEMMoN-auditbijeenkomst ‘Risico
selectie en substandaard zorgfactoren bij ernstige fluxus na thuis
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morbiditeit is verdere optimalisering
mogelijk van de Nederlandse verloskundige zorg.

plemented and regularly audited, to
further improve the quality of midwifery care.

Summary
The occurrence of major obstetric
haemorrhage (MOH) during home
deliveries is not always predictable.
However, it is possible to influence the
severity of MOH by improving the
care given in home setting.
In continuation of a nationwide study
concerning severe acute maternal
morbidity, an audit was organised to
investigate risk selection and possible
substandard care factors in home deliveries under supervision of midwives in
the Netherlands, complicated by MOH.
Substandard care was identified in the
majority of cases, mainly concerning
delay in adequate care. A guideline
concerning haemorrhage in home
deliveries should be developed, im-
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Introductie
Door de implementatie van een regionaal zorgprogramma in de regio
van het Integraal Kankercentrum
Noord Oost is in drie ziekenhuizen
een verbetering van de zorg bereikt
voor patiënten met een gynaecologische aandoening, waarbij er een
verdenking op kanker is. De methode voor de ontwikkeling en implementatie van dit zorgprogramma
is succesvol en zal in de toekomst
worden gebruikt om op andere
gebieden van de oncologische zorg
verbetering van de kwaliteit van
zorg voor patiënten te realiseren.
Concentratie en
spreiding
Door de komst van het Nationaal
Plan Kankerbestrijding1 en de
plannen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis om te komen
tot twintig à dertig oncologische
centra, is er veel belangstelling voor
het vraagstuk over concentratie en
spreiding van oncologische zorg.
Concentratie houdt in dat complexe
zorg wordt geconcentreerd in een
beperkt aantal centra. Spreiding
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houdt in dat minder complexe zorg
in meerdere centra aan patiënten
wordt verleend. Hierbij wordt
gestreefd naar gestandaardiseerde
zorg die voldoet aan de geldende
kwaliteitseisen. Het Integraal
Kankercentrum Noord Oost streeft
samen met de regio naar een
compleet pakket van oncologische
zorgverlening volgens de geldende
richtlijnen en kwaliteitseisen. Een
onderdeel hiervan is het ontwikkelen van zorgprogramma’s. Zorgprogramma’s zijn een middel om
zorg te spreiden en te standaardiseren en, indien nodig, gezamenlijk
afspraken te maken over concentratie.
Zorgprogramma
In de gezondheidszorg in
Nederland wordt steeds meer
gewerkt met zorgprogrammering. Op meerdere terreinen zijn
zorgprogramma´s ontwikkeld met
als doel ‘bijdragen aan kwaliteitsverbetering en standaardisering
van de zorg’. Ook in andere landen,
waaronder België werkt men met
zogenaamde klinische paden. Het
Kwaliteitsinstituut voor de Ge-
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zondheidszorg CBO werkt samen
met het Belgisch Netwerk Klinische
Paden met als doel kwalitatieve en
efficiënte zorgverlening te verzekeren. Ruim honderd Belgische
en Nederlandse instellingen zijn
hierbij aangesloten.2
Door de regionale Stedendriehoek
Oncologie Commissie, waarin
de voorzitters van de oncologiecommissies en een afvaardiging
van medisch specialisten van de
ziekenhuizen zitting hebben, is
ervoor gekozen om te starten met
een zorgprogramma oncologische
gynaecologie. De regio Stedendriehoek omvat het Deventer Ziekenhuis en de Gelre ziekenhuizen,
locaties Apeldoorn en Zutphen. De
gynaecologen in deze regio van het
Integraal Kankercentrum Noord
Oost werken nauw samen in het
netwerk Gynaecologische Oncologie Stedendriehoek.
De definitie van een zorgprogramma die in de Stedendriehoek
is gehanteerd, luidt: ‘Een zorgprogramma beschrijft de gewenste
route die de patiënt doorloopt
vanaf het vermoeden op kanker. In
dit multidisciplinaire proces van
diagnostiek en behandeling spelen

Ontwikkelingsfase:
1. In kaart brengen van de gewenste route
2. Vergelijken gewenste en huidige route
3. Definiëren regionale verbeterpunten
4. Berekening bedrijfseconomische- en inhoudelijke consequenties
Implementatiefase:
5. Schrijven implementatieplan
6. Implementatie
Evaluatiefase:
7. Evaluatie
Overzicht 1. Stappen van zorgprogrammering.
naast zorginhoudelijke aspecten
ook logistieke, organisatorische en
faciliterende processen een belangrijke rol.’ Het zorgprogramma
oncologische gynaecologie is
beperkt tot de meest voorkomende
gynaecologische tumoren. Daarom
zijn patiënten met verdenking op
cervix-, endometrium- of ovariumcarcinomen geïncludeerd.
Het traject van zorgprogrammering
bestaat uit een drietal fasen: de
ontwikkelingsfase, de implementatiefase en evaluatiefase. Deze fasen
zijn onderverdeeld in een aantal
stappen; zie hiervoor overzicht 1.
Ontwikkeling
Nadat toestemming is verkregen
van de Raden van Bestuur van
de deelnemende ziekenhuizen,
is gewerkt aan een ontwerp van
het zorgprogramma oncologische
gynaecologie in de Stedendriehoek.
In de kerngroep participeerden van
elk ziekenhuis een gynaecoloog
en de adviseur van het Integraal
Kankercentrum Noord Oost. Het
resultaat is beschreven in het
Zorgprogramma en capaciteitsplan
oncologische gynaecologie.3
De doelstelling van het zorgprogramma oncologische gynaecologie
is door het netwerk Gynaecologische Oncologie Stedendriehoek als
volgt geformuleerd: het resultaat
van de ontwikkeling en implementatie van het zorgprogramma
oncologische gynaecologie is een
virtueel gynaecologisch centrum in
de regio Stedendriehoek dat zorg
levert volgens de geldende kwaliteitseisen die zijn beschreven in
de landelijke richtlijnen,4 ongeacht
het ziekenhuis waarnaar de patiënt
verwezen wordt. Met het virtuele
centrum willen de gynaecologen
tweedelijns gynaecologisch-oncologische zorg leveren volgens de

huidige richtlijnen in een ziekenhuis met oncologische taakstelling.5
Daarnaast wil men dat door de
ontwikkeling en implementatie van het zorgprogramma, de
samenwerking wordt versterkt met
een academisch gynaecologisch
oncologisch centrum waardoor het
regionale netwerk Gynaecologische
Oncologie Stedendriehoek onderdeel wordt van een oncologischgynaecologisch netwerk.
Voor het bereiken van gynaecologische zorg volgens de huidige
richtlijnen zijn door de kerngroep
de volgende verbeterpunten benoemd die in het zorgprogramma
centraal stonden, te weten: het
verkorten van de toegangstijden
en doorlooptijden, de introductie
van verpleegkundige begeleiding
voor patiënten in het diagnostisch
traject en de uniformering van de
schriftelijke patiënteninformatie.
Om deze verbeteringen te kunnen
meten, zijn prestatie-indicatoren
vastgesteld die vertaald zijn in een
registratiebestand. Per prestatieindicator zijn normen bepaald door
de betrokken gynaecologen op
basis van de landelijke richtlijnen.
Als afsluiting van de ontwikkelingsfase is een implementatieplan6
geschreven, waarin de randvoorwaarden, taken en verantwoordelijkheden voor betrokkenen
alsmede een fasering van het implementatieproces zijn beschreven.
Implementatie
Tijdens het implementatietraject zijn
diverse regionale bijeenkomsten
georganiseerd. Kort na de start van
de werkgroepen in de ziekenhuizen
is een expertmeeting georganiseerd voor alle betrokkenen. Deze
meeting had als doel de betrokkenen te informeren over de stand
van zaken, hen te enthousiasmeren

voor de verdere implementatie en
de deelnemers de mogelijkheid te
bieden om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook is
er een scholing georganiseerd voor
de (oncologie)verpleegkundigen
over de diagnostiek en behandeling
van patiënten met cervix-, endometrium- en ovariumcarcinoom.
Een van de eerste activiteiten voor
de gynaecologen was het in gebruik
nemen van het registratiebestand.
Hiermee is een nulmeting uitgevoerd met als doel een vergelijking
te maken tussen de situatie vóór en
na de implementatie van het zorgprogramma. Ten behoeve van de
nulmeting zijn dossiers opgevraagd
en zijn gegevens van patiënten in
het bestand ingevoerd.
Verder is een werkgroep gestart die
tot doel had een regionale informatieklapper voor patiënten te
ontwikkelen. Het oogmerk van de
informatieklapper is het standaardiseren van de schriftelijke informatie
die aan de patiënt wordt uitgereikt
tijdens de polibezoeken. De teksten
voor de informatieklapper zijn
gebaseerd op de patiëntenvoorlichting van de Nederlandse Vereniging
voor Obstetrie en Gynaecologie.
Evaluatie
Op basis van gegevens van patiënten die ingevoerd zijn in de registratie, zijn de volgende resultaten
tijdens de evaluatie gepresenteerd.
In het registratiebestand zijn tijdens
de nulmeting gegevens van 36
patiënten en tijdens de nameting
gegevens van 71 patiënten ingevoerd. Van het totale aantal patiënten vanuit de voor- en nameting
werd 14% gediagnosticeerd met
cervixcarcinoom, 51% met endometriumcarcinoom en 35% met
ovariumcarcinoom.
De analyse van de geregistreerde
gegevens had tot doel een overzicht
te genereren voor de betrokken ziekenhuizen en had niet de pretentie
een wetenschappelijk verantwoorde analyse te zijn. De resultaten zijn
opgenomen in tabel 1.
De meest opvallende resultaten
zijn: als eerste is de toegangstijd tot
de polikliniek voor patiënten met
cervixcarcinoom fors verbeterd. Tijdens de nameting voldoet 63% van
deze patiënten aan de vastgestelde
norm. Verder is de gemiddelde
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Tumor
Cervixcarcinoom

Toegangs- en doorlooptijden
Toegangstijd tot de
polikliniek
Doorlooptijd tot de
diagnostiek
Doorlooptijd tot de
behandeling
Toegangstijd tot de
polikliniek
Doorlooptijd tot de
diagnostiek
Doorlooptijd tot de
behandeling

Normen

Nulmeting Nameting

Aanmelding tot eerste polibezoek
< 10 werkdagen
Eerste polibezoek tot diagnose besproken met de patiënt < 5 werkdagen
Eerste polibezoek tot start behandeling < 10 weken
Endometrium
Aanmelding tot eerste polibezoek
carcinoom
< 10 werkdagen
Eerste polibezoek tot diagnose besproken met de patiënt < 10 werkdagen
Diagnose besproken met de patiënt
tot start behandeling < 3 weken (excl.
radiotherapie i.v.m. wondherstel)
Ovariumcarcinoom Toegangstijd tot de Aanmelding tot eerste polibezoek
polikliniek
< 5 werkdagen
Doorlooptijd tot de Eerste polibezoek tot diagnose besprodiagnostiek
ken met de patiënt < 3 weken
Doorlooptijd tot de Diagnose besproken met de patiënt
behandeling
tot start behandeling < 3 weken

29%

63%

14%

13%

86%

75%

80%

58%

53%

63%

60%

60%

71%

52%

57%

87%

57%

52%

Resultaat in
dagen
van gem. 14 naar
3 werkdagen*
van gem. 8 naar
9 werkdagen
van gem. 40 naar
37 dagen
van gem. 4 naar
10 werkdagen
van gem. 14 naar
12 werkdagen
van gem. 17 naar
20 dagen
blijft gemiddeld
4 werkdagen
van gem. 19 naar
6 werkdagen*
van gem. 19 naar
16 dagen

Tabel 1. Resultaten toegangstijden en doorlooptijden voor patiënten met cervix-, endometrium- en ovariumcarcinoom.
*) Significant resultaat
toegangstijd teruggebracht van
veertien naar drie dagen. Daarnaast
wordt opgemerkt dat patiënten met
cervixcarcinoom in de drie ziekenhuizen reeds binnen de gestelde
tijd werden behandeld. Als tweede
is voor patiënten met ovariumcarcinoom veel resultaat geboekt in
de doorlooptijd tot de diagnostiek.
Tijdens de nameting voldoet 87%
van deze patiënten aan de norm. De
gemiddelde doorlooptijd is verminderd van negentien dagen naar zes
werkdagen.
Verder blijkt uit de registratie dat de
verpleegkundigen in de diagnostische fase met 51% van de patiënten
minimaal één gesprek hebben gehad. Uit evaluaties met de betrokkenen blijkt dat de gesprekken met patiënten als positief worden ervaren
door de verpleegkundige, omdat
de patiënt op een eerder moment in
het traject begeleiding kan worden
aangeboden. De verpleegkundige
maakt gebruik van een regionaal
ontwikkelde informatieklapper,
waardoor de patiënten in de verschillende ziekenhuizen dezelfde
schriftelijke informatie ontvangen.
Ook geven de gynaecologen aan dat
deze verpleegkundige begeleiding
hen een tijdsbesparing oplevert. Er
is geen onderzoek gedaan naar de
ervaringen van patiënten, maar de
eerste reacties van patiënten aan
hulpverleners zijn veelbelovend.
Naast eerdergenoemde resultaten is
ook op regionaal niveau verbetering
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van de gynaecologisch-oncologische
zorg bereikt. De verwachting is dat
verbetering wordt bereikt doordat er
nieuwe afspraken zijn gemaakt over
de verwijzing van patiënten tussen
de gynaecologen in de drie ziekenhuizen met zowel het Academisch
Medisch Centrum in Amsterdam
als het Radiotherapeutisch Instituut
Stedendriehoek en Omstreken in
Deventer. Daarnaast is nu ook het
derde ziekenhuis aangesloten bij de
reeds bestaande maandelijkse regionale oncologiebespreking. Ook is
bij de gynaecologen de behoefte ontstaan om patiëntengegevens structureel te registreren zodat meer zicht
wordt gekregen op de prestatie-indicatoren, waaronder de toegangs- en
doorlooptijden. Er is een voorkeur
voor een regiobrede registratie die
in de toekomst gebruikt kan worden
voor benchmarking.
Als laatste zijn de taken en verantwoordelijkheden voor hulpverleners in de ziekenhuizen duidelijker
geworden, doordat in de ziekenhuizen het zorgtraject dat de patiënt
doorloopt op papier is gezet. Hierdoor kunnen hulpverleners elkaar
aanspreken op niet-nagekomen
afspraken.
Verbetering kwaliteit
van zorg
Uit de resultaten blijkt dat het
zorgprogramma oncologische
gynaecologie voldoet aan de vooraf
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gestelde doelstellingen, waaronder
het verkorten van de toegangs- en
doorlooptijden, de introductie
van verpleegkundige begeleiding
voor patiënten in het diagnostische
traject en de uniformering van
schriftelijke patiënteninformatie.
In de regio Stedendriehoek is een
virtueel gynaecologisch centrum
gerealiseerd waardoor in drie ziekenhuizen dezelfde hoogwaardige
zorg wordt verleend aan patiënten
met gynaecologisch-oncologische
aandoeningen volgens de huidige
richtlijnen. Ook is de samenwerking met de derde lijn versterkt.
De regionale aanpak die gebruikt
is voor de ontwikkeling en implementatie van het zorgprogramma
oncologische gynaecologie is succesvol gebleken. De ervaringen die
bij deze aanpak zijn opgedaan, zijn
meegenomen in het in 2008 ontwikkelde model Integrale Oncologische
Zorgpaden.7
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Samenvatting
Een regionaal zorgprogramma voor
patiënten met een gynaecologische
maligniteit is ontwikkeld en geïmplementeerd in de regio van het Integraal
Kankercentrum Noord Oost. De doelstellingen van het zorgprogramma,
waaronder het verkorten van de toegangs- en doorlooptijden, de introductie van verpleegkundige begeleiding
voor patiënten in het diagnostische traject en de uniformering van schriftelijke
patiënteninformatie zijn behaald. In de
regio Stedendriehoek is een virtueel
gynaecologisch centrum gerealiseerd
waardoor in drie ziekenhuizen dezelfde
hoogwaardige zorg volgens de huidige
richtlijnen wordt geleverd.
Andere resultaten die door het zorgprogramma zijn behaald zijn: een
verduidelijking van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende
professionals die een rol hebben in de
zorgketen en een aanscherping van de
afspraken met een academisch centrum
en een radiotherapeutisch instituut.

Stedendriehoek Twente, 2005.
7. Hummel H, De Meer JP, De Vries
J, Otter R. Integrale oncologische
zorgpaden. Opzet en toepassing.
1e druk Assen: Van Gorcum uitgeverij;2009.

Ook is het multidisciplinaire overleg
voor gynaecologisch-oncologische patiënten uitgebreid.
Trefwoorden
Gynaecologie, zorgprogramma,
oncologie, implementatie
Summary
In the region of the Comprehensive
Cancer Centre North East in the Netherlands a cancer care programme for
gynaecological cancer patients was developed and implemented. The goals of
the care programme, which have been
achieved, were the reduction of waiting
times, the introduction of consultations
with a specialized nurse and uniform of
information given to the patients during the diagnostic phase. In the region
Stedendriehoek a virtual gynaecological centre was realised that delivers
state of the art care according to the
current guidelines independent of the
hospital to which the patient would be
referred.

Other results of the care programme are
a clarification of the tasks and responsibilities of the different care givers and
new formalized agreements with an
academic centre and a radiotherapeutic
institute. Furthermore a multidisciplinary gynaecological cancer patient
meeting has been extended.
keywords
gynaecology, care programme,
oncology, implementation
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Loon naar werk
J. Stekelenburg, voorzitter
Namens de werkgroep International Safe Motherhood and Reproductive Health (NVOG/NVTG)
Op 4 december 2009 werd in Stockholm aan dr. Catherine Hamlin de
prestigieuze alternatieve Nobelprijs, the Right Livelihood Award,
uitgereikt als erkenning voor vijftig
jaar toegewijde inzet voor het behandelen van vrouwen in Ethiopië
met obstetrische fistels.
Catherine Hamlin werd in 1924
geboren in Sydney, Australië, en
vertrok in 1959 samen met haar
man Reginald naar Ethiopië om
er te gaan werken als obstetricus/
gynaecoloog in een ziekenhuis in
Addis Abeba. Het echtpaar raakte
in Ethiopië diep geschokt door de
hoge prevalentie van obstetrische
fistels en de erbarmelijke omstandigheden waarin de vrouwen met
deze aandoening moesten leven.
Vanwege de permanente incontinentie voor urine en/of ontlasting
werden en worden vele van deze
vrouwen uit hun leefgemeenschap verstoten en leven verder in
afzondering, vaak in erbarmelijke
omstandigheden, zonder hoop en
zonder waardigheid.
Catherine en Reginald begonnen
met fistelchirurgie in een tijd dat er
nog nauwelijks behandelmethoden
bekend waren. Ze ontwikkelden
hun eigen technieken en bereikten
uiteindelijk een slagingspercentage
van 93%. Toen dit meer bekend
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werd, reisden vrouwen met fistels
vanuit heel Ethiopië om daar
behandeld te worden. Uiteindelijk
stichtten de Hamlins in 1974 hun
eigen ziekenhuis, het Addis Abeba
Fistula Hospital, waar ze vrouwen
met fistels kosteloos behandelden.
Het ziekenhuis groeide uit tot een
internationaal bekend expertisecentrum en trainingscentrum. Op
dit moment zijn er behalve het
ziekenhuis in de hoofdstad met 140
bedden nog vijf regionale centra
in andere Ethiopische steden met
elk veertig bedden waar vrouwen
behandeld worden, waarmee de
toegankelijkheid van deze zorg
sterk is verbeterd.
Met de opening van het Hamlin
Midwifery College in Addis Abeba
wordt nu ook aandacht besteed
aan de preventie van obstetrische
fistels. De vroedvrouwen die er
worden opgeleid worden geplaatst
in gezondheidscentra op het platteland waar ze een bijdrage leveren
aan de preventie van obstetrische
fistels en sterfte van moeders en
baby’s.
Voor het runnen van de ziekenhuizen en de andere activiteiten is er
inmiddels een personeelsbestand
van meer dan vierhonderd per-
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sonen en een begroting van meer
dan een miljoen dollar per jaar.
Catherine Hamlin die zelf op nu
85-jarige leeftijd nog steeds fistels
opereert, reist de hele wereld over
om aandacht te vragen voor het
probleem van obstetrische fistels en
om fondsen te vinden.
In mei 2009 werd aan Catherine
Hamlin, tijdens een kort verblijf
in Nederland, door de Werkgroep
International Safe Motherhood and
Reproductive Health al een award
van grote verdienste uitgereikt.
Nu feliciteren wij op deze manier
Catharine Hamlin met de meer dan
verdiende Right Livelihood Award.
‘…for her fifty years dedicated to
treating obstetric fistula patients,
thereby restoring the health,
hope and dignity of thousands of
Africa’s poorest women.’
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Een EUG bij een negatieve
zwangerschapstest?
T.E. Vogelvang1, P.G.A. Hompes2 en V. Mijatovic2
1
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2

Gynaecoloog, afdeling Voortplantingsgeneeskunde, VU medisch centrum, Amsterdam

Casus
Wij zien een 32-jarige vrouw met
kinderwens en endometriose graad
IV voor een second opinion. In het
verwijzend ziekenhuis was reeds
een diagnostische laparoscopie verricht waarbij een cysteus vergroot
linker ovarium van ruim 12 cm
werd gezien met uitgebreide endometriose in het cavum douglasi en
op de blaas. Direct postoperatief
werd een GnRH-agonistenbehandeling gestart in verband met de
progressieve buikpijnklachten.
Bij vaginaal toucher wordt een fors
vergroot en pijnlijk linker adnex
gevoeld. Transvaginale echoscopie
bevestigt de aanwezigheid van een
cyste in het linker ovarium waarbij
de verdenking op een endometrioom groot is.
Er volgt een MRI-scan. De radioloog belt vervolgens met de
mededeling dat er mogelijk sprake
is van een EUG, zichtbaar op de
MRI, met een CRL van 3,0 cm,
conform AD 8-9 weken (figuur 1).
Patiënte is halverwege haar derde
GnRH-agonisten behandelmaand.
Een tweede transvaginale echo
bevestigt de verdenking op een
niet-vitale EUG, lateraal van het
linker ovarium. Het afgenomen
serum-HCG laat echter een waarde
zien van < 4,5 U/ml.
Een laparotomie volgt waarbij een
cystectomie van het linker ovarium
plaatsvindt (I). Daarnaast wordt
een extirpatie van een heldere
structuur met vaste delen verricht
(II) (figuur 2). Pathologisch-anatomisch onderzoek: ad I: endometriosecyste; ad II: dermoïdcyste. In de
dermoïdcyste bevinden zich enkele
zweetkliertjes en een tweetal haar-

Figuur 1. MRI abdomen (sagittale doorsnede): endometriosecyste in het linker ovarium met presacraal hiervan gelegen een cysteuze afwijking passend bij een EUG
met daarin een vermoedelijk embryo conform AD 8-9 weken (zie inzet).

Figuur 2. Histologisch preparaat van de verwijderde endometriosecyste met rechts
daarvan de intacte dermoïdcyste (daarvoor aangezien voor een EUG; zie figuur 1).
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tjes. Een verklaring voor de vast
aanvoelende delen kan gelegen zijn
in de enigszins wisselende fibrose
van de kapselwand.
Het postoperatieve beloop is ongestoord en tien maanden postoperatief is patiënte door intra-uteriene
graviditeit zwanger geraakt en
recent bevallen van een gezonde
dochter.

mende ovariële tumor. Dermoïden
bevatten elementen ontstaan uit het
ectoderm, mesoderm en entoderm,
waardoor zowel tanden, haren, talg
als zenuwweefsel en schildklierweefsel aanwezig kunnen zijn. In
deze casus presenteerde de dermoïdcyste zich bij MRI-onderzoek.
Hierbij ontstond het zeer suggestieve drogbeeld van een EUG zonder
verhoogd serum-HCG-gehalte.
Dit fenomeen is reeds beschreven
in de literatuur.1 Het gevaar van
gekleurde interpretatie ten aanzien van de vermoedelijke EUG
ontstond daarna in de opnieuw
gemaakte transvaginale echoscopie.
In retrospect is deze dermoïdcyste
waarschijnlijk snel ontstaan danwel
gegroeid gedurende de behandeling met GnRH-agonisten. Het is

een ervaringsfeit dat er tijdens de
eerste twee weken na de start met
GnRH-agonisten een toegenomen
kans op zwangerschap bestaat. De
gesuggereerde AD van 8-9 weken
had heel goed hierbij kunnen passen. Echter, de werkelijkheid was
anders.

samenvatting
Bij een 32-jarige vrouw bekend
met endometriose en kinderwens
wordt een MRI verricht. Er ontstaat
de verdenking op een EUG in
afwezigheid van een verhoogd
serum HCG. Er volgt een cystectomie. Bij histopathologisch onderzoek wordt een dermoïdcyste
gevonden.

Summary
We report the case of a suspected
ectopic pregnancy on a MRI of a
32-year-old woman in the absence
of an elevated serum HCG. She
was known with endometriosis
and sub fertility. A cystectomy
was performed. The presence of
a dermoid cyst was confirmed at
histopathological examination.

Gemelde (financiële)
belangenverstrengeling
Geen

Trefwoorden:
kinderwens, endometriose, EUG
en dermoïdcyste

Keywords:
subfertility, endometriosis, ectopic
pregnancy, dermoid cyst

Commentaar
Een adnextumor kan gevonden
worden bij vrouwen van alle leeftijden. Er wordt een prevalentie van
bijna 8% beschreven in een groep
asymptomatische vrouwen van
25-40 jaar. Een dermoïdcyste (matuur teratoom) is een goedaardige
kiemceltumor en de meest voorko-

22

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 123, februari 2010

Diagnose
Dermoïdcyste
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Heeft behandeling van subklinische
hypothyreoïdie bij zwangere
vrouwen een positief effect op
de neurologische ontwikkeling
van het kind?
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ACHTERGROND
Subklinische hypothyreoïdie, de
combinatie van een verhoogde
spiegel van het thyroïdstimulerend
hormoon (TSH) en een normale
waarde van vrij T4 (fT4), komt naar
schatting bij 2-5% van alle zwangere
vrouwen voor.¹ Vanwege de normale waarde van fT4 is de aandoening
asymptomatisch. De oorzaken zijn
vergelijkbaar met die van een klinische hypothyreoïdie. Hierbij kan
gedacht worden aan de ziekte van
Hashimoto (auto-immuunthyreoïditis), jodiumdeficiëntie of iatrogene
factoren (bijvoorbeeld de behandeling van hyperthyreoïdie).
Het is algemeen bekend dat hypothyreoïdie bij zwangere vrouwen
negatieve gevolgen heeft voor het
verloop van de zwangerschap en
de ontwikkeling van het kind. Zo
leidt het tot een verhoogd risico
op onder andere abortus en partus
praematurus en heeft het op lange
termijn negatieve gevolgen voor de
neurologische ontwikkeling van het
kind.² Sommigen zijn van mening
dat dit ook het geval is bij een subklinische hypothyreoïdie. Met name
vanwege de veronderstelde relatie
tussen subklinische hypothyreoïdie
bij zwangere vrouwen en de neuro-

logische ontwikkeling van het kind
wordt in de Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen van de Nederlandsche
Internisten Vereeniging (mei 2007)
aanbevolen zwangere vrouwen met
een subklinische hypothyreoïdie
reeds bij een TSH-spiegel van meer
dan 4 mU/l te behandelen met
levothyroxine.³ Het doel van dit
onderzoek is om te beoordelen of
deze aanbeveling op grond van de
beschikbare literatuur te rechtvaardigen is.
VRAAGSTELLING
Heeft behandeling van subklinische
hypothyreoïdie bij zwangere vrouwen op de lange termijn een positief
effect op de neurologische ontwikkeling van het kind?
Patient: zwangere vrouwen met
subklinische hypothyreoïdie.
Intervention: hormoonsuppletie met
levothyroxine tijdens de zwangerschap.
Comparison: zwangere vrouwen
met onbehandelde subklinische
hypothyreoïdie.
Outcome: neurologisch ontwikkelingsniveau van het kind op latere
leeftijd (bijvoorbeeld vastgesteld
door middel van neuropsychologisch onderzoek).

ZOEKSTRATEGIE
In PubMed werd gezocht met de
volgende termen: ‘Pregnancy’
[Mesh] AND ‘subclinical hypothyroidism’ AND ‘neurodevelopment’.
Dit leverde drie artikelen op. Tevens werd breder gezocht, namelijk met de volgende zoektermen:
‘Pregnancy’ [Mesh] AND ‘subclinical hypothyroidism’. Dit leverde
92 artikelen op. Bij bestudering van
de titels en/of abstracts van deze
artikelen moest echter geconcludeerd worden dat de auteurs van
geen enkel artikel daadwerkelijk
een onderzoek hadden uitgevoerd
naar het effect van (de behandeling
van) subklinische hypothyreoïdie bij zwangere vrouwen op de
neurologische ontwikkeling van
het kind. Wel waren er een aantal
artikelen waarin conclusies werden
getrokken of aanbevelingen werden
gedaan omtrent deze relatie. Deze
conclusies en aanbevelingen waren
steeds gebaseerd op een drietal onderzoeken, dat hier verder besproken zal worden.
EVIDENCE
Haddow et al. onderzochten in
een patiëntcontroleonderzoek de
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relatie tussen de TSH-spiegel van
zwangere vrouwen in het tweede
zwangerschapstrimester en de
score van hun kinderen bij neuropsychologisch onderzoek op de
leeftijd van 7-9 jaar.4 Zij concludeerden dat kinderen van vrouwen
met een TSH-spiegel boven het 98e
percentiel (4,5 mU/l) significant
lager scoorden dan de kinderen van
vrouwen met een TSH-spiegel onder het 98e percentiel. De onderzoekers hebben echter geen subgroepanalyse verricht voor vrouwen met
een combinatie van een verhoogde
TSH-spiegel en een normale fT4waarde. Er kan naar aanleiding van
dit onderzoek dus geen conclusie
worden getrokken over de gevolgen van subklinische hypothyreoïdie
bij zwangere vrouwen voor de
neurologische ontwikkeling van het
kind.
Pop et al. onderzochten in een
groep van 220 zwangere vrouwen
zonder klachten de relatie tussen
de fT4-waarde (bij 12 en 32 weken
amenorroeduur) en de score van de
kinderen van die vrouwen op de
Bayley Scales of Infant Development
(op de leeftijd van 10 maanden).5
Zij concludeerden dat de kinderen
van vrouwen met een fT4-waarde
onder het 10e percentiel bij twaalf
weken amenorroeduur (< 10,4
pmol/l) significant lager scoorden
op de psychomotor subscale van de
Bayley Scales. Deze uitslag zegt echter niets over de relatie tussen subklinische hypothyreoïdie bij zwangere vrouwen en de neurologische
ontwikkeling van hun kinderen.
Er zou dan immers sprake moeten
zijn van een normale fT4-waarde
in combinatie met een verhoogde
TSH-spiegel.
In 2003 voerden Pop et al. opnieuw
een onderzoek uit naar schildklierfunctiestoornissen tijdens de
zwangerschap en de gevolgen
hiervan voor de neurologische
ontwikkeling van het kind.6 Bij dit
onderzoek werden zwangere vrouwen met een subklinische hypothyreoïdie echter zelfs geëxcludeerd
van deelname aan het onderzoek.
Het mag dus duidelijk zijn dat ook
voor dit artikel geldt dat het geen
enkel bewijs levert voor een relatie
tussen subklinische hypothyreoïdie bij zwangere vrouwen en een
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gestoorde of vertraagde neurologische ontwikkeling van de kinderen
van die vrouwen.
CONCLUSIE EN
AANBEVELINGEN
Er zijn vele artikelen die een negatief
langetermijneffect van subklinische
hypothyreoïdie bij zwangere vrouwen op de neurologische ontwikkeling van hun kinderen beschrijven.
Ook in de Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen van de Nederlandsche Internisten Vereeniging (mei
2007) wordt deze relatie genoemd
als een van de argumenten (naast
obstetrische uitkomst) om zwangere
vrouwen met subklinische hypothyreoïdie te behandelen met levothyroxine. Er is echter geen enkel
onderzoek gepubliceerd dat bewijst
dat de behandeling van subklinische
hypothyreoïdie positieve gevolgen
heeft voor het kind. Daarnaast hebben er geen prospectieve onderzoeken plaatsgevonden die bewijzen
dat subklinische hypothyreoïdie
überhaupt negatieve gevolgen heeft
voor de neurologische ontwikkeling
van het kind. Er is dan ook onvoldoende bewijslast om het advies
van de Nederlandsche Internisten
Vereeniging gegrond te verklaren.
Om meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent dit onderwerp zal een
randomized controlled trial moeten
plaatsvinden, welke onderzoekt of
de behandeling van subklinische
hypothyreoïdie met levothyroxine
bij zwangere vrouwen positieve
gevolgen heeft voor de neurologische ontwikkeling van het kind. Een
dergelijk onderzoek is reeds opgezet
in de Verenigde Staten, in het Eunice
Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human
Development (clinicaltrials.gov,
NCT00388297). De onderzoekers
hebben recent de rekrutering van
deelnemers afgerond. De uitkomsten van dit onderzoek zullen
moeten worden afgewacht alvorens
een conclusie getrokken kan worden
over het al dan niet behandelen
van subklinische hypothyreoïdie bij
zwangere vrouwen.
Bij het ter perse gaan van het
manuscript van dit artikel is een retrospectief onderzoek gepubliceerd
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waarin de intelligentie van kinderen
van achttien zwangere vrouwen met
subklinische hypothyreoïdie wordt
vergeleken met die van kinderen
van vrouwen uit een controlegroep.7
Dit onderzoek heeft wél significante
verschillen tussen beide groepen
gevonden. Ook de onderzoekers
van dit artikel benadrukken echter
dat het van belang is een prospectief onderzoek op te zetten naar de
relatie tussen subklinische hypothyreoïdie bij zwangere vrouwen en de
neurologische ontwikkeling van hun
kinderen, waarin tevens de waarde
van behandeling met levothyroxine
beoordeeld wordt.
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Inleiding
Wij zijn tot nu toe in deze rubriek
het onderwerp perinatale sterfte
uit de weg gegaan. Bewust, om
de Stuurgroep Zwangerschap en
Geboorte niet voor de voeten te
lopen. Nu de Stuurgroep haar
werkzaamheden heeft afgerond is
de tijd rijp om perinatale sterfte met
LVRinsight te analyseren. We zullen dat in de komende afleveringen
vanuit diverse invalshoeken doen.
Allereerst kijken we naar de relatie
tussen zwangerschapsduur en de
kans op perinatale sterfte.
Rond de geboorte
We beschouwen alle kinderen uit
de LVR1 en LVR2, die zijn geboren
na de 37e week van de zwangerschap. In de periode 2001-2007 zijn
dat er circa 1.123.000. Als perinatale
sterftekans definiëren we de fractie
van alle op een moment levende
kinderen die vanaf dan tot zeven
dagen na de geboorte zullen overlijden. De relatie tussen zwangerschapsduur en deze totale perinatale sterftekans wordt weergegeven
door de bovenste (zwarte) curve
in figuur 1. Deze drukt, voor een
foetus die bij een bepaalde zwangerschapsduur nog in leven is, uit
hoe groot de kans is dat dat kind
perinataal overlijdt.
Aan het begin van de 38e zwangerschapsweek is die kans 0,34%. Dus
van alle dan nog levende foetus-

Figuur 1. Perinatale sterftekans na 37 weken, 2001-2007, alle Nederlandse kinderen.
sen zal 0,34% sterven vóór, tijdens
of na de baring. De kans neemt af
tot 0,26% rond week 40 en stijgt
daarna vrij snel. Voor een kind dat
bij 42 complete weken nog niet
geboren is, betekent iedere dag dat
de zwangerschap langer duurt een
wezenlijke verslechtering van de
overlevingskansen. Ruim 5% van
de voldragen zwangerschappen
eindigt na 42 complete weken.
Het risico kan worden gesplitst
in twee componenten: het kind
kan foetaal overlijden en het kan
sterven tijdens of na de geboorte.
De roze en de blauwe curven in
figuur 1 tonen deze bijdragen aan

de totale perinatale sterftekans. De
tweede component, sterfte tijdens
of na de geboorte, hebben we ook
op een meer conventionele manier
in kaart gebracht in figuur 2. Deze
figuur laat zien hoe groot de kans
is om te sterven tijdens of na de
geboorte, voor kinderen die in leven
zijn aan het begin van de partus, als
functie van de zwangerschapsduur
waarbij de partus begint. Figuur 2
toont aan dat een kind dat in leven
is aan het begin van de partus en
dat geboren wordt aan het begin
van de 38e zwangerschapsweek
een acht maal grotere kans heeft
om te sterven dan een kind dat bij
40 weken geboren wordt.
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Figuur 2. De kans op sterfte durante/post partum als functie van de zwangerschapsduur waarbij de partus begint.
We merken op dat bij de berekening van de curven met behulp van
de LNR is gecorrigeerd voor de
onderrapportage in de LVR2 voor
postpartumsterfte. Nadere analyse
leert dat de kansen vrijwel identiek
zijn voor nulliparae en parae.
Van de 3864 gevallen van perinatale
sterfte na 37 weken in de genoemde
jaren stierf 55% ante partum. Bij
1275 (33%) was sprake van een laag
geboortegewicht (< P10). Honderd
zevenenvijftig (4,1%) kinderen
hadden een letale congenitale
afwijking. Indien we de kinderen
met een letale congenitale afwijking
en een laag geboortegewicht niet
meerekenen, dan blijven er 2432
gevallen over van perinatale sterfte
van een ‘normaal’ voldragen kind.
Dat is 0,95 kind per dag.
Wij vroegen Jan Jaap Erwich om commentaar:
Deze cijfers passen bij de internationale literatuur waarbij de
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sterftekans vanaf veertig weken
toeneemt, met name in de groep die
als unexplained wordt aangeduid.
Speciale aandacht moet gegeven
worden aan het berekenen ten
opzichte van doorgaande intacte
zwangerschappen. Het laagste
punt rond veertig weken wordt
niet in alle vergelijkbare internationale curves gezien. Onduidelijk is
waarom; mogelijk spelen verschillen in indicatie om een partus in te
leiden een rol. Wellicht is het ook
niet altijd duidelijk of een kind
net vóór of toch durante partu
is overleden en hoe dat dan als
zodanig geregistreerd wordt. Het
aandeel van een grote groep small
for gestational age is een bekend
gegeven. Niet-ontdekte groeivertraging is een belangrijke bijdragende
factor bij perinatale mortaliteit (tot
ruim 40%). Het verhoogde risico bij
37 weken is waarschijnlijk te wijten
aan achterliggende pathologie, of
meer risicofactoren in deze groep.
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Uit meerdere studies is gebleken
dat bij 25% van de gevallen van
perinatale sterfte vermijdbare substandaardfactoren in de zorg een
rol hebben gespeeld. Deze aanname
doortrekkend, zou elke vier dagen
één aterme sterfte te voorkomen
zijn geweest. Dit zijn ruim negentig aterme kinderen per jaar en
wellicht een veelvoud hiervan per
jaar voor alle kinderen die geboren
worden na een zwangerschapsduur
van ten minste 22 weken. In heel
Nederland zijn de verloskundige
samenwerkingsverbanden enthousiast gestart met de gestructureerde
perinatale auditbijeenkomsten. Tien
regioteams en een landelijk bureau
ondersteunen dit vele werk dat
met name op lokaal niveau verricht
wordt (zie: www.perinataleaudit.
nl). De doelstellingen voor 2010 zijn
het registreren van alle perinatale
mortaliteit, en in ieder geval alle
sterfgevallen vanaf 37 weken te
bespreken. Alleen hierdoor kunnen
de juiste verbeteracties ingezet
worden om de vermijdbare sterfte
zo laag mogelijk te krijgen. Analyse
van deze PRN-gegevens laat tevens
zien dat eventuele effecten van
verbeteracties op het voorkómen
van perinatale sterfte zeker gesignaleerd kunnen worden.
Ten slotte
Onze dank gaat uit naar Stichting
Perinatale Registratie Nederland
voor de kwantitatieve verificatie
van de berekeningen.
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Veilig zwanger zijn in Nederland
J. Schutte
namens de commissie maternale sterfte van de NVOG:
K. de Boer, M. Pel, J. van Roosmalen, N. Schuitemaker, E. Steegers, G. Vermeulen en W. Visser

Het overlijden van een vrouw
tijdens of na haar zwangerschap is
een dramatische gebeurtenis: voor
de nabestaanden, maar ook voor
alle medisch betrokkenen. Terwijl
de zwangerschap en de geboorte
van een kind blijde gebeurtenissen
zouden moeten zijn, verandert het
leven van de achterblijvers drastisch. Hoewel maternale sterfte,
net als in andere westerse landen,
in Nederland zeldzaam is, is het
van belang om te onderzoeken hoe
frequent dit voorkomt. Maternale
sterfte is immers een belangrijke
indicator voor de kwaliteit van
verloskundige zorg.
Het alleen bijhouden van aantallen leidt niet tot verbetering van
zorg. Daarvoor is het nodig om een
precieze analyse te maken van de
zorg die geleverd werd. Factoren
die mogelijk in negatieve zin hebben bijgedragen aan de uitkomst
van de casus, maar ook factoren
die positief waren, kunnen leiden
tot leerpunten. Deze leerpunten
moeten verwerkt worden in aanbevelingen die opgenomen kunnen
worden in richtlijnen. De implementatie van deze richtlijnen zou
moeten leiden tot verbetering van
zorg, en uiteindelijk tot vermindering van maternale mortaliteit en
morbiditeit.
Om de factoren die van invloed
zijn op moedersterfte te bestuderen, werd in 1981 de Commissie
Maternale Sterfte geïnstalleerd door
de Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie. Deze
commissie verzamelt de casus van
moedersterfte in Nederland, welke
op vrijwillige basis gemeld worden
door gynaecologen, verloskundigen
en soms door huisartsen. Elke casus
wordt aan de hand van zo veel
mogelijk geleverde data zorgvuldig
geclassificeerd en geanalyseerd.
De maternale sterfte in Nederland

in de periode 1993-2005 betrof 12,1
moeders per 100.000 levend geboren kinderen. Dit was een statistisch
significante toename ten opzichte
van de periode 1983-1993. 236 casus
werden ingedeeld als directe sterfte, en 97 casus als indirecte sterfte.
In 24 casus trad late sterfte op, dat
wil zeggen: vanaf 43 dagen na de
beëindiging van de zwangerschap,
welke niet worden meegerekend in
de officiële statistiek.
Het grootste deel van de sterfte
werd veroorzaakt door preeclampsie, gevolgd door cardiale
aandoeningen, trombo-embolie,
obstetrische sepsis en fluxus. De
voornaamste risicofactoren waren:
hogere leeftijd (ouder dan 35 jaar),
hogere pariteit, en etniciteit. Vrouwen die niet oorspronkelijk uit Nederland kwamen, hadden een twee
keer verhoogd risico op maternale
sterfte. In het bijzonder vrouwen
afkomstig uit Afrika onder de Sahara, Azië, Nederlandse Antillen en
Suriname liepen een hoger risico op
sterfte. Vrouwen die uit Marokko
en Turkije kwamen, hadden geen
verhoogd risico. Dit verschil wordt
mogelijk veroorzaakt door factoren
als de verblijfsduur in Nederland,
de (on)bekendheid met het Nederlandse zorgsysteem, de kennis van
de Nederlandse taal en de omvang
van sociale netwerken.
De laatste jaren werd herhaaldelijk
in de media gemeld dat de moedersterfte in Nederland (tot driemaal)
hoger zou zijn dan de sterfte in de
ons omringende landen. Er werden
echter data vergeleken die op
verschillende wijzen in de diverse
landen verkregen waren. In veel
landen worden gegevens van vitale
statistieken gebruikt. In Nederland
bleek de onderrapportage van
maternale sterfte bij het CBS 33%
te zijn vergeleken met de data van
de commissie maternale sterfte. In

het Verenigd Koninkrijk bleek deze
onderrapportage 50%. Dit duidt
erop dat voor een betrouwbare
internationale vergelijking het van
belang is alleen data te vergelijken
van landen die dezelfde methode
hanteren voor het verzamelen van
data. Ook betekent dit dat de data
van het CBS niet betrouwbaar
genoeg zijn om te gebruiken voor
een juiste indruk van het niveau
van obstetrische zorg. Tevens kan
vanuit de data van het CBS geen
analyse gemaakt worden voor een
precieze classificatie en van de zorg
die geleverd werd.
Als de totale moedersterfte in
Nederland vergeleken wordt met
westerse landen met dezelfde
rapportagemethodiek, is deze niet
hoger. De Commissie Maternale
Sterfte volgt dezelfde methodiek
als de ‘Confidential Enquiry into
maternal deaths’ in het Verenigd
Koninkrijk. De sterfte in Nederland,
in de periode 1993-2005, betrof 12.1
vrouwen per 100.000 levend geboren kinderen, wat vergelijkbaar is
met de sterfte van 14 vrouwen per
100.000 zwangerschappen in het
Verenigd Koninkrijk.
Een groot verschil dat echter wel
gevonden werd, is het frequenter
vóórkomen van sterfte door preeclampsie in Nederland. De Maternale Mortaliteits Ratio van preeclampsie betrof 3,5 vrouwen per
100.000 levend geboren kinderen,
hiermee de meest voorkomende
oorzaak van maternale sterfte. Dit
leidde tot een kritische analyse van
de zorg die geleverd werd aan de
vrouwen die hieraan overleden in
de periode 2000-2004. In 96% van
de casus waren factoren aanwijsbaar die mogelijk een negatieve
invloed hadden op het beloop van
de casus. De voornaamste suboptimale zorg betrof het niet verrichten
van adequate diagnostische testen
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bij de presentatie van de klachten
(in zowel de verloskundige zorg
als in de tweede lijn 41%), een
delay in het opstarten van adequate
antihypertensieve medicatie (85%)
en een delay in het starten van
magnesiumsulfaat om eclampsie
te voorkomen (67%). In 52% van
de casus werd de zwangere vrouw
niet gestabiliseerd voordat zij vervoerd werd of voordat de bevalling
geïnitieerd werd. In 44% van de
casus werd niet overwogen om de
bevalling tijdig te induceren.
Gelukkig is reeds vanaf 2003 een
dalende trend zichtbaar van de
sterfte door pre-eclampsie. Dit
wordt mogelijk mede veroorzaakt
door een meer agressieve en proactieve behandeling van vrouwen
met pre-eclampsie, zoals onder
andere bepleit in eerdere rapportages van de commissie maternale
sterfte. Wij hopen dat de dalende
trend doorzet.
In de trendanalyse over de jaren
1983-2005 is verder de stijgende
invloed van sterfte door indi-
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recte oorzaken opvallend. Indirecte
sterfte wordt veroorzaakt door
verergering van een onderliggende
ziekte door de fysiologische effecten van de zwangerschap. Deze
stijging is statistisch significant en
wordt vooral veroorzaakt door een
significante toename van sterfte
door cardiovasculaire oorzaken. Dit
benadrukt het belang van goede
preconceptionele counseling van
vrouwen, die een reeds voor de
zwangerschap gediagnosticeerde
chronische ziekte hebben. Echter,
ook vrouwen die niet chronisch
ziek zijn, zouden geïnformeerd
moeten worden over risicofactoren
in de zwangerschap, zoals overgewicht en roken, om reeds vóór
de conceptie in een goede algehele
conditie te kunnen zijn.
Onderzoek naar maternale sterfte
in Nederland blijft belangrijk.
Hoewel het lijkt of er met dit onderzoek veel aandacht gaat naar casus
die maar zelden voorkomen, blijkt
dat de meeste vrouwen overleden
aan aandoeningen waar in Nederland juist relatief veel vrouwen
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mee te maken krijgen. Analyse van
ernstige maternale morbiditeit laat
zien dat de onderverdeling van het
voorkomen van oorzaken van morbiditeit een andere volgorde heeft.
Het is dus waardevol om beide
analyses naast elkaar plaats te laten
vinden, om zo een accuraat inzicht
te verkrijgen in de kwaliteit van
obstetrische zorg in Nederland.
Het feit dat de totale maternale
sterfte in Nederland niet gedaald
is, laat zien dat er geen reden is om
te berusten in het feit dat de sterfte
laag is in Nederland. Het laat zien
dat er noodzaak is voor verdere
actie en blijvende alertheid.
Joke Schutte promoveerde op
29 januari 2010 aan de VU op het
onderwerp maternale mortaliteit in
Nederland. Verder zal de kwaliteitsnorm Preventie van Moedersterfte
van de NVOG begin 2010 herzien
worden. In het najaar 2010 zal op
het Gynaecongres het resultaat van
de analyse van moedersterfte van
de periode 2006-2008 gepresenteerd
worden.

Congresverslag

Het 19e World Congress on Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology 2009

De Hamburgse griep
S.W.A. Nij Bijvank
Perinatoloog, Isala Klinieken, Zwolle

Een goede plek om dit jaar de griep
op te lopen was het 19e World
Congres on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology in Hamburg.
Zowel mijn collega als ik waren
een week na het congres thuis met
griep. Gelukkig overigens geen
Mexicaanse griep. Dit stuk zal niet
gaan over wel of geen vaccinatie, herziene richtlijnen of andere
virologische zaken waar u elke dag
onder bedolven werd, maar het zal
gaan over een interessant ISUOGcongres. Het is een internationaal
broeinest van ziektekiemen maar
ook een internationale kweekvijver
van nieuwe ideeën, ontwikkelingen
en ontmoetingen.
Nieuw dit jaar waren de ‘all you
ever wanted to know’-sessies
waarbij ’s morgens om 7.30 uur
door orgaanspecifieke experts
werd onderwezen over met name
obstetrische onderwerpen zoals
management van IUGR en hoe je
het best gebruik kunt maken van je
3D-apparatuur. Praktische cursusachtige sessies dus met informatie
die je kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk.
Er waren verschillende pre-congress
courses te weten: foetale neuroechoscopie, de 11-14-wekenscan,
foetale hartechoscopie en een cursus over de toepassing van echoscopie in de dagelijkse gynaecologische praktijk. Zelf bezocht ik de
neuro-echoscopiecursus waarbij ik
onder andere heb geleerd dat je een
holoprosencefalie kunt uitsluiten
vanaf een zwangerschapsduur van
negen weken aangezien je vanaf
die termijn een splitsing van beide
hersenhelften hoort te zien. Verder
kun je bij 11-12 weken reeds aanwij-

zingen zien voor een spina bifida
als de vierde ventrikel ontbreekt.
Je merkt op dit soort momenten
weer dat het onontbeerlijk is dat
je kennis hebt van de embryonale
ontwikkeling om te begrijpen wat
je ziet als je een echo maakt in de
vroege zwangerschap. Zekerheidshalve werd dat laatste toegelicht en
opgefrist. Het zal ongetwijfeld niet
lang meer duren dat we meer gaan
bekijken dan alleen de nekplooi en
de CRL bij 11-12 weken. Het zou
een goede ontwikkeling zijn als we
dat uniform doen en goed in ons
achterhoofd houden wat tevens de
beperkingen zijn van echoscopisch
onderzoek bij deze termijn. Dus
geen zwangerschap beëindigen
indien u de vierde ventrikel niet à
vue krijgt!
Vervolgens het congres zelf. Mijn
idee is dat het ISUOG-congres
vooral bezocht wordt door obstetrisch georiënteerde gynaecologen.
Echoscopie binnen de obstetrie is
uiteraard belangrijk in de programmering van het congres, echter er
was op iedere congresdag een volledig gynaecologisch programma
waarbij internationale sprekers
nieuwe ontwikkelingen in beeldvorming binnen de fertiliteit, oncologie, bekkenbodem en algemeen
gynaecologie voor het voetlicht
brachten. Nederlandse sprekers
gaven onder andere lezingen
over vroege embryonale groei en
ontwikkeling, presenteerden de resultaten van een Nederlandse RCT
over de diagnostische accuratesse
van GIS versus SIS en spraken over
3D-echoscopie bij de beoordeling
van de bekkenbodem.
Het obstetrisch programma was

divers waarbij de hoofdonderwerpen bestonden uit het foetale hart,
het centrale zenuwstelsel en foetale
groei inclusief management. Andere kleinere onderwerpen waren:
obstetrische complicaties, meerlingen, foetale therapie tijdens de
zwangerschap en vroeggeboorte.
Tevens werden ook nieuwe technieken en beeldvorming besproken
onder andere door de fabrikanten
van echoapparatuur hetgeen in
interessante en voor de dagelijkse
praktijk bruikbare voordrachten
resulteerde.
Met name op het gebied van het
foetale hart zijn er veel nieuwe
ontwikkelingen waarbij termen als
STIC, surface rendering, multiplaner
slicing en inversion mode wellicht nu
al of anders in de nabije toekomst
tot ons dagelijks vocabulaire gaan
horen. Een voordeel van deze technieken kan zijn dat je een sweep
maakt van het foetale hart en je
vervolgens achter je desktopcomputer een 4D-reconstructie maakt
van het hart waarbij de kindercardioloog hetzelfde kan doen zonder
dat de patiënte (of de cd-rom) apart
naar de orgaanspecialist gestuurd
moet worden. Een andere nieuwe
ontwikkeling is de virtuele embryoscopie waarbij in een I-space rond
het embryo ‘gelopen’ kan worden.
Dit staat nu nog dicht bij science
fiction, maar als de apparatuur en
software er zijn, kan ook dit op uw
desktop. Datering en vroege diagnostiek naar afwijkingen worden
dan beter mogelijk.
Ook binnen de obstetrie waren er
vele Nederlandse sprekers met inhoudelijk goede en wetenschappelijk vooruitstrevende onderzoeken.
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Er was een enorme diversiteit aan
posters welke alle digitaal toegankelijk waren op in de centrale hal
opgestelde computers die continu
bezet waren. Vragen aan de auteurs
konden direct via e-mail gesteld
worden. Dit illustreert hoeveel
onderzoek er wereldwijd gedaan
wordt, met welk enthousiasme dat
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gedaan wordt en hoeveel interesse
daarvoor is. Het motiveert in ieder
geval mijzelf weer om mee te gaan
met de nieuwe ontwikkelingen en
waar mogelijk nieuw wetenschappelijk onderzoek op te zetten.
Nu nog proberen om deze goede
voornemens en de nieuw opgedane
technieken te gaan implementeren
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in het eigen ziekenhuis. Een begin
daarvan is in ieder geval het herstel
van de Hamburgse griep. Dat is
gelukt…
Correspondentieadres
S.W.A. Nij Bijvank
E-mail: s.w.a.nijbijvank@isala.nl

DSRM-dag
E. Hiemstra en V. Mijatovic
namens de redactie NTOG

13.30

De geboorte van de DSRM. Dr. J. Laven, dr. B. Cohlen, prof. dr. N. Macklon

14.00

Wetenschappelijk programma onder leiding van dr. F. Broekmans

Can we stop time? Oocyte vitrification. Dr. J. Domingo
Logo DSRM
Op vrijdag 27 november 2009 was
het zover. Na lang broeden en voorbereiden werd de DSRM geboren,
de Dutch Society for Reproductive
Medicine. Dit werd gevierd met een
symposium. Omdat het ontstaan
van een dergelijke vereniging een
bijzondere gebeurtenis is, besloot
de NTOG-redactie om een kijkje te
laten nemen op dit symposium.
De informatieve feestelijkheid
vond plaats in de Regardz Nieuwe
Buitensociëteit te Zwolle. Veel geïnteresseerden, onder wie gynaecologen, fertiliteitsartsen, embryologen,
analisten en verpleegkundigen, waren naar Zwolle afgereisd. Terwijl
deze dag voor velen begon met een
heerlijke, zeer uitgebreide lunch,
hadden anderen gebruikgemaakt
van de mogelijkheid werkgroepen
te vormen en te overleggen over
inhoud en doelstellingen.
Circle of Life van
de DSRM
’s Middags begon het plenaire
programma (kader 1). Na welkomstwoorden, woorden van trots
én de eerste wervende woorden lid
te worden van de DSRM, werd het
publiek getrakteerd op een audiovisuele voorstelling: de levenscyclus
van de DSRM. Na het preconceptieadvies werden we via de bevruchting meegenomen in haar jonge
zwangerschap. We zagen groei en
ontwikkeling, en vervolgens hoe
de voorweeën uitmondden in de
geboorte. Het geheel was mooi in
fase met Elton Johns Circle of Life.
De pasgeboren DSRM laat zich
beschrijven als als een vereniging
voor alle professionals werkzaam
binnen de voortplantingsgenees-

Debat: De Kip of het Ei? (embryo versus endometrium als determinant van infertiliteit).
Prof. dr. Lambalk versus prof. dr. N. Macklon
15.30

Wetenschappelijk programma onder leiding van drs. W. Kuchenbecker

		

Biochemie van de liefde. Dr. F.F.G. Rommerts

Debat: Oestrogeensuppletie veroorzaakt wel/geen borstkanker.
		 Dr. H.R. Franke versus dr. L.V. Beex
16.30

Cabaret ‘Mij ’n Zorg’ gevolgd door een borrel

Kader 1. Plenaire middagprogramma.
kunde. Daarbij hadden gynaecologen de aanzet tot de conceptie
gegeven. Hun initiatief was onder
andere geboren uit de wens om
wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten te bundelen. Daarnaast
merkten zij dat steeds minder jonge
gynaecologen voor de voortplantingsgeneeskunde kozen en ervoeren zij dat de NVOG hun belangen
niet voldoende behartigde.
Doelstellingen en
organisatie van de DSRM
Doelstellingen van de DSRM zijn in
kader 2 weergegeven. Na de show
werd de organisatiestructuur uit
de doeken gedaan. Hierbij is het
interessant te vermelden dat de
DSRM wordt ingedeeld in zogeheten kamers. Elke kamer behartigt
de belangen van een specifieke
beroepsgroep. Voor de leden van de

kamer Gynaecologie is vastgesteld
dat zij tevens lid van de NVOG
moeten zijn. Hun kamerbestuur zal
de voormalige koepel VEF vormen.
Naast de kamers bestaan er werkgroepen (special interest groups). Aan
de werkgroepen menopauze, anticonceptie en jonge zwangerschap
zal verzocht worden onder de vlag
van de DSRM te gaan varen.
Wetenschappelijk
programma
Voor het bespreken van de rest van
het middagprogramma zullen wij
ons beperken tot twee onderdelen: als eerste het debat ‘De kip of
het ei?’ en daarna ‘De biochemie
van de liefde’. De aftrap van het
debat was aan de gynaecoloog
Nils Lambalk om te betogen dat
het embryo, alias het ei, toch echt
de determinant van infertiliteit is.

Doelstellingen van de vereniging (DSRM):
− de bevordering en stimulering van de kwaliteit, opleiding en wetenschap binnen de
voortplantingsgeneeskunde in de ruimste zin des woords (daaronder uitdrukkelijk
mede begrepen menopauze, anticonceptie en jonge zwangerschap);
− het nationaal en internationaal profileren van voortplantingsgeneeskunde en het
behartigen van de belangen van de professionals die in dit specialisme werken;
− de afstemming tussen de verschillende beroepsgroepen met betrekking tot de onderwerpen op het gebied van de voortplantingsgeneeskunde en het bevorderen van de
samenwerking tussen deze beroepsgroepen. (bron: statuten DSRM)
Kader 2. Doelstellingen van de DSRM.
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Op de krukken het oprichtingsbestuur, v.l.n.r. Nick Macklon, Joop Laven en Ben
Cohlen.
Zijn belangrijkste argument was
de leeftijdsafhankelijke afname
van vruchtbaarheid bij vrouwen,
terwijl embryo’s uit jonge oöcyten
wel succesvol innestelen bij oude
vrouwen. Daarnaast doet de mens
het beroerd vergeleken bij andere
diersoorten. Bij mensen komen veel
meer embryo’s met chromosomale
afwijkingen voor en parallel daaraan is het aantal miskramen veel
hoger. In een poging zijn tegenstander, prof. Nick Macklon, alvast
de mond te snoeren betoogde hij
dat de rol van het endometrium
beperkt is, blijkens het uitblijven
van effect op het succespercentage
van ivf door veranderingen in
luteale supportregimes. Als het endometrium al iets doet, dan wordt
dit handelen gestuurd door het
embryo. Om tot slot wel vriendelijk
te blijven, eindigde hij met ‘It is the
stupid embryo’, in plaats van wat
hij eigenlijk wilde zeggen: ‘It is the
embryo, stupid’. Prof. Macklon was
daarna aan zet. Hij verdedigde de
kip, oftewel het endometrium. Hij
startte zijn betoog door uiteen te
zetten wat voor underdogpositie
het endometrium eigenlijk heeft.
Alle aandacht, gelet op publicaties,
aandacht in media, et cetera, richt
zich op het embryo. ‘We leven in
een embryowereld.’ Toch blijven bij
ivf zwangerschappen vaak uit on-
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danks dat het wel lukt om embryo’s
te maken. Het embryo bepaalt dus
niet alles. Dit blijkt nog overtuigender uit het ontbreken van een toename van de zwangerschapskans
na ivf met embryoselectie met hulp
van pre-implantatiediagnostiek.
Veel zwangerschappen gaan al voor
de innesteling verloren. Recente
in-vitro- en in-vivostudies van zijn
onderzoeksgroep laten zien dat het
endometrium een cruciale rol speelt
bij het bepalen of een embryo zich
innestelt. Verstoring in dit selectieproces kan ten grondslag liggen aan
recidiverende miskramen. Om het
voor alle luisteraars begrijpelijk te
maken trok hij de vergelijking tussen een snelle sportauto en een oud
barrel, respectievelijk een goed en
een slecht embryo. Op het gladde
asfalt kan het oude barrel problemen geven, maar die snelle auto
rijdt niet soepel tegen een hobbelige
bergweg op.
Het tweede onderdeel dat hier
besproken wordt, is ‘De biochemie
van de liefde’, een voordracht van
de biochemicus Focko Rommerts.
De presentatie begon met een soort
memento mori van de liefde: ‘We
are prisoners of the pleasure principle.’ Er volgde een betoog waarbij
wetenschappelijk bewijs werd geleverd voor gedragingen van mens
en dier in de liefde. Het mystieke
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van de liefde blijkt te reduceren
tot biochemische processen. Zo
bestaat er een muizenstam waarbij
het mannetje, nadat hij gecopuleerd
heeft, acute gedragsverandering
ondergaat. Hij wil voor altijd bij
zijn vrouwtje blijven en wordt
vijandig naar mannetjes die bij haar
in de buurt komen. Dat klinkt lief,
maar deze eeuwige trouw blijkt
domweg in zijn genen te zitten.
Door de bijbehorende neurotransmitter te identificeren is zijn gedrag
ook te introduceren bij muizen die
het daarvoor niet zo nauw namen
met de huwelijkse trouw. Ook bij
mensen blijkt gedrag niet van een
hogere orde. De reden dat een man
zijn arm om een vrouw slaat is
gelegen in het feit dat zij dan dicht
bij zijn oksel is, en zo zijn steroïden
kan inademen. Steroïden maken
namelijk dat zij hem aantrekkelijker
vindt en zich ontspannen bij hem
voelt. Het publiek hing aan de lippen van deze man die oorspronkelijk promotieonderzoek deed naar
testes en mannelijke geslachtshormonen. Ook het belang van geuren
kwam uitgebreid aan de orde. Er
kon geconcludeerd worden dat een
man te reduceren is tot twee testikels en een neus. Over de reductie
van de vrouw werd niet gesproken.
Afsluiting van
het symposium
Tijdens de afsluitende borrel werd
er natuurlijk nagepraat. Enkele
gynaecologen spraken hun zorg uit
over hoe het nu verder moet met de
voortplantingsgeneeskunde en de
NVOG. Zal de NVOG bijvoorbeeld
sponsoring voor het Gynaecongres
mislopen wanneer de DSRM een
eigen congres heeft? Draagt de
DSRM niet bij aan versnippering
van het vak? Overheersend was
toch de positieve sfeer. Het werd
door velen als waardevol ervaren
om kennis, kunde en netwerk van
verschillende professionals op het
gebied van de voortplantingsgeneeskunde in de breedste zin te
verenigen.
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Congresverslag

Kennispoortconferentie:
Veiligheid in de verloskunde
J.J. Zwart
Aios Gynaecologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Op 10 december 2009 vond het
vierde jaarlijkse congres plaats
van Kennispoort Verloskunde.
Kennispoort Verloskunde is een
internetplatform dat enkele jaren
geleden in het leven is geroepen
ten behoeve van de verspreiding
van wetenschappelijke kennis
onder de vierduizend professionele
hulpverleners in de verloskunde
in Nederland, waaronder ook de
gynaecologen.
Gezien het actuele thema van
deze editie van het congres en de
verhitte discussies in de media is de
redactie van dit tijdschrift van mening dat het goed is in het NTOG
hieraan aandacht te besteden.
De uitkomsten van Peristat II
eerder dit jaar hebben de discussie
over de toekomst van het Nederlands verloskundig systeem op
scherp gezet. Met name de eerstelijnsverloskunde ligt de laatste
tijd flink onder vuur, zonder dat
er eigenlijk goede wetenschappelijke argumenten zijn aan te
voeren waarom juist zij de zwartepiet toebedeeld krijgen en niet
de tweede/derde lijn. De extreme
media-aandacht lijkt te maken te
hebben met het op komst zijnde
advies van de Stuurgroep Modernisering Verloskunde, die 6 januari
haar eindrapport aan de minister
aanbiedt. In de aanloop naar deze
apotheose rollebollen de verschillende actoren in het verloskundige
krachtenveld hier en daar publiekelijk over elkaar heen. Maar wat zijn
de feiten?
Uit recente onderzoeken blijkt keer
op keer dat de thuisbevalling dankzij het adequate systeem van risicoselectie veilig is. Dat de verhoogde

perinatale sterfte in Nederland niet
kan worden verklaard uit het hoge
percentage thuisbevallingen, werd
recent in een zeer groot cohortonderzoek onder meer dan een half
miljoen Nederlandse zwangeren
aangetoond: perinatale sterfte
en NICU-opname bleken onder
poliklinische bevallingen en thuisbevallingen exact gelijk.1 Eerder
werd al aangetoond dat het risico
op ernstige maternale morbiditeit
in de eerste lijn zeer laag ligt.2 Ook
werd aangetoond dat het aantal
spoedverwijzingen vanuit de eerste
lijn onder de vijf procent ligt.3
Daarnaast lijkt het aantal medische interventies – ook vergeleken
met een laagrisicopopulatie in de
tweede lijn – lager en de patiënttevredenheid na een thuisbevalling
hoger.4-6 En dan is er nog de kwestie
van de perinatale sterfte tussen 41
en 42 weken, die bij zou dragen aan
de hoge perinatale sterfte in Nederland. De LVR-gegevens van 2007
kunnen dit allerminst bevestigen:
perinatale sterfte in deze periode is
juist beduidend lager dan de weken
ervoor, hetgeen zou kunnen duiden
op adequate risicoselectie.
Internationaal staat de thuisbevalling – en daarmee het Nederlandse
systeem – juist toenemend in de
belangstelling. In landen als Engeland, Canada en Nieuw Zeeland
neemt het percentage thuisbevallingen de laatste jaren toe.
Maar hoewel de eerste lijn haar
zaakjes in grote lijnen goed op orde
lijkt te hebben in Nederland, is het
toch niet ondenkbeeldig dat de
adviezen van de commissie zullen
leiden tot een afname van de mogelijkheid om thuis te bevallen, ofwel

een afname van keuzevrijheid voor
de individuele zwangere. Deze paradox laat zich als volgt verklaren:
indien men de huidige specialistische bezetting tijdens diensturen
in de tweede en derde lijn naar
de huidige maatstaven niet meer
toereikend acht, lijkt een concentratie van obstetrische zorg in minder
dan de huidige 98 ziekenhuizen
onvermijdelijk. 24/7 aanwezigheid
van niet alleen de gynaecoloog,
maar ook de kinderarts, anesthesist en een heel ok-team in alle 98
klinieken is onhaalbaar, zowel uit
financieel oogpunt als uit het oogpunt van manpower. De terechte
vrees is dat deze concentratie in
bepaalde regio’s zal leiden tot voor
de thuisbevalling onverantwoorde
afstanden tot het ziekenhuis.
De beroepsgroep van de verloskundigen, de KNOV, heeft op alle negatieve aandacht van de afgelopen
jaren gereageerd met een vlucht
naar voren. De ingestelde Commissie Wetenschap heeft in enkele jaren
tijd geleid tot een snelle toename
aan wetenschappelijke onderbouwing van de thuispartus, recent
uitmondend in de benoeming van
de eerste leerstoel Eerstelijnsverloskunde en ketenzorg.
Hoe dan ook is het de komende
weken wachten op het rapport
van de stuurgroep. Een prachtige
en zeer actuele metafoor voor de
huidige situatie in de verloskunde
is die van de ijsbeer zoals beschreven door Midas Dekkers. Hij stelt
dat de ijsbeer (de eerstelijnsverloskundige) de ongelukkige variant
is van de bruine beer. Daar waar
alle berensoorten de klimaatveranderingen zullen overleven door
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gewoon hun leefgebied wat naar
het noorden te verschuiven, dreigt
de ijsbeer als meest noordelijke
variant uit te sterven: hij kan eenvoudigweg niet meer verder naar
het noorden…
Ten slotte, de polarisatie in de
Nederlandse verloskunde was op
het Kennispoortcongres opnieuw
bijna tastbaar en dat is ontzettend
jammer. Het feit dat helemaal
niemand in Nederland kan spreken
namens én de eerste én de tweede/
derde lijn is nijpend en bedreigt de
publieke beeldvorming én de veiligheid van de keten als geheel. Het
is daarom meer dan ooit belangrijk
om de discussie te voeren op basis
van de feiten, en niet op basis van
emotie. Optimale synergie tussen eerste en tweede/derde lijn
zal, linksom of rechtsom, toch het
sleutelwoord zijn voor het verloskundig systeem van de toekomst.
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Het woord is nu aan de stuurgroep
en vervolgens aan de minister.
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Voorlichtingscampagne Stichting
HELLP-syndroom: zwangere vrouw
kan zelf alert zijn op symptomen
zwangerschapsvergiftiging
A.C.M. Louwes
Communicatiemedewerker, Bureau NVOG, Utrecht

In 2007 kregen meer dan 14.000 van
de ruim 170.000 zwangere vrouwen te maken met pre-eclampsie
(PE, zwangerschapsvergiftiging),
eclampsie of het HELLP-syndroom.
Daarmee zijn hypertensieve
aandoeningen in Nederland de
belangrijkste oorzaak van het
overlijden van moeders als gevolg
van de zwangerschap. Om deze
moedersterfte te voorkomen, is
eind vorig jaar een voorlichtingscampagne van de Stichting HELLPsyndroom van start gegaan. Het
doel is vrouwen bewust te maken
van de klachten die gepaard gaan
met PE en HELLP en de daarmee
samenhangende complicaties. Het
voorlichtingsmateriaal is gemaakt
in samenwerking met de NVOG en
de KNOV.
Vrouwen doen de klachten die
(kunnen) wijzen op het HELLPsyndroom/PE nog te vaak af met:
‘het zal er wel bij horen’. Zij krijgen
daardoor te laat de juiste hulp, simpelweg omdat ze niet eerder aan de
bel hebben getrokken.
Vanuit de Stichting HELLP-syndroom hebben alle verloskundigen
en gynaecologen daarom eind vorig
jaar voorlichtingsmateriaal toegestuurd gekregen dat bestaat uit een
memoblokje en een poster.

vrouwen rond de 20e week van
de zwangerschap een vel van het
memoblok wordt meegegeven of
dat gynaecologen en verloskundigen het blokje tijdens het spreekuur
gebruiken om zwangeren voor
te lichten over de lichamelijke

Ben je zwanger
en herken je één van
onderstaande klachten?
Neem dan contact op
met je verloskundige of gynaecoloog.
O Hoofdpijn
O Sterretjes zien
O Braken
O Gevoel van strakke band om hoofd

of bovenbuik
O Pijn in de bovenbuik of tussen de

schouderbladen
O Plotseling vocht vasthouden in

bijvoorbeeld gezicht/handen
of voeten
De klachten kunnen wijzen op de ernstige zwangerschapscomplicaties
pre-eclampsie/HELLP-syndroom

Herken de klachten,
vertrouw op jezelf en onderneem actie!
Ga voor meer informatie naar www.hellp.nl

Memoblokje en poster
Het memoblokje omschrijft de
klachten die kunnen duiden op de
ontwikkeling van pre-eclampsie
(zwangerschapsvergiftiging),
eclampsie of het HELLP-syndroom.
De bedoeling is dat aan zwangere

klachten die op kunnen treden. Op
die manier kan worden bijgedragen
aan het voorkómen van de ernstige
gevolgen van zwangerschapsvergiftiging.
De tekst op het blokje is zo geschreven dat de zwangere niet

Dit is een gezamenlijke uitgave van

Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie & Gynaecologie

Stichting HELLP-syndroom

www.nvog.nl

www.hellp.nl

Poster.

Verloskpr_poster.indd 1

www.knov.nl
24-09-2009 11:16:20

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 123, februari 2010

35

alleen wordt geïnformeerd, maar
ook wordt geactiveerd. Ze wordt
aangespoord om, indien zij een van
de klachten bij zichzelf herkent,
contact op te nemen met haar verloskundige/gynaecoloog.
Ook is, in samenwerking met de
KNOV en de NVOG, een poster
ontwikkeld voor in de wachtkamers/ruimte. De poster wijst de
zwangere vrouw op het bestaan
van HELLP/PE, de klachten en wat
te doen wanneer je de klachten bij
jezelf herkent. Ook hiermee worden
de vrouwen beter geïnformeerd,
immers: ‘Door de klachten te kennen, kun je ze herkennen!’
Kosten
De Stichting HELLP-syndroom
heeft een budget beschikbaar voor
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het op de markt brengen van dit
memoblokje en de poster. Alle
kosten van drukwerk en verzending zullen zij op zich nemen.
De eerste paar blokjes en posters
zijn begin december 2009 al bij u
bezorgd. Meerdere exemplaren van
het memoblokje zijn kosteloos bij
te bestellen via de website van de
Stichting HELLP-syndroom.*

* Stichting HELLP-syndroom,
Postbus 636, 3800 AP Amersfoort,
www.hellp.nl.

Herken je één van onderstaande klachten?
Neem dan contact op met je verloskundige of gynaecoloog.
Klachten kunnen zijn:

Andere verschijnselen zijn:

O Hoofdpijn

O Hoge bloeddruk

O Sterretjes zien

O Eiwit in je urine

O Braken
O Gevoel van strakke band om hoofd

Effectiviteit

of bovenbuik

O Pijn in de bovenbuik of tussen de
schouderbladen

Het memoblokje is in de Verenigde
Staten al in gebruik en het lijkt een
waardevolle toevoeging te zijn
om een hypertensieve aandoening
tijdig op te sporen. Hiermee kunnen wellicht ook de mortaliteit en
morbiditeit van zowel moeder als
kind, gerelateerd aan hypertensieve
aandoeningen, in Nederland worden teruggedrongen.
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O Plotseling vocht vasthouden in
bijvoorbeeld gezicht/handen of
voeten

De klachten kunnen wijzen op
pre-eclampsie/HELLP-syndroom.
Dit zijn ernstige zwangerschapscomplicaties.

Herken de klachten, vertrouw op jezelf en onderneem actie!
Ga voor meer informatie naar www.hellp.nl
Dit is een gezamenlijke uitgave van

Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie & Gynaecologie

Stichting HELLP-syndroom

www.nvog.nl

www.hellp.nl

HELLP_symptomenblokje.indd 1

Memoblokje.

www.knov.nl

24-09-2009 11:09:14

In memoriam

Nel Jager-van Gelder, gynaecoloog
Op 10 december 2008 overleed, op
de leeftijd van 89 jaar, de gynaecoloog Nel Jager-van Gelder. Zij
heeft 33 jaar in de Amsterdamse
Vrouwenkliniek in het Wilhelmina
Gasthuis gewerkt. Nel studeerde
geneeskunde in Leiden. Toen de
Leidse Universiteit in november
1940 werd gesloten kon ze de
studie vervolgen in Amsterdam.
Na het artsexamen informeerde
ze naar een opleidingsplaats voor
oogheelkunde, maar die was er
toen niet. Ze werd gevraagd naar
de Vrouwenkliniek te komen en
werd zo een leerling van Van
Bouwdijk Bastiaanse. Zij heeft in
1957 de overgang naar het tijdperk
Kloosterman meegemaakt. Bouwdijk was een uitstekende operateur
met gerichte belangstelling voor
de gynaecologie. Kloosterman was
een handige accoucheur met brede
belangstelling voor het hele vak
van de voortplanting en ook voor
de maatschappelijke betekenis van
het vak. Nel heeft in haar lange carrière belangrijke veranderingen in
het vak meegemaakt, zoals de hormoontherapie, de pil, het uitstrijkje,
de colposcopie, de echoscopie en

de seksuologie. Zij heeft die vernieuwingen altijd positief kritisch
benaderd en heeft een belangrijke
rol gespeeld bij de introductie
ervan in de academische praktijk.
Haar warme belangstelling voor de
patiënten en ook voor hele generaties coassistenten en assistenten
obstetrie en gynaecologie heeft
altijd grote indruk gemaakt. Professor Kloosterman, Nel Jager, en de
psychiater Van Oenen hebben het
aangedurfd de ‘abortus op sociale
indicatie’ op de kaart te zetten van

volwaardig medisch handelen. In
de wekelijkse besprekingen van
de aangemelde patiënten met het
verzoek tot afbreking van de zwangerschap ontstond langzaam maar
zeker het thans breed aanvaarde
inzicht, dat uiteindelijk de vrouw
zelf kan en moet beslissen en niet
haar behandelaars. De behandelaars zijn gehouden zich ervan te
vergewissen, dat de vrouw zelf kan
beslissen en niet wordt gedwongen
door anderen: een nieuw en belangrijk inzicht.
Nel heeft het in het persoonlijk
leven niet gemakkelijk gehad. Zij
werd al vroeg weduwe (haar man
Gert Jager overleed op 24 mei 1970)
en stond alleen voor de zorg van
haar tweelingdochters. Zij heeft
die taak, maar ook haar taken in
de Vrouwenkliniek met stijl en
met verve vervuld. Ook dat was
impliciet onderdeel van haar onderwijs. Wij zijn haar daarvoor zeer
denkbaar. Zij was inderdaad ‘une
grande dame’.
Prof. dr. Otto P. Bleker
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Ingezonden brief

Hoe verbeteren we de kwaliteit
van zorg omtrent haemorrhagia
post partum in Nederland
M.D. Woiski1, H.C.J. Scheepers2, R.P.M.G Hermens3 namens de projectgroep Fluxim4
1.

Gynaecoloog, St Radboud Universiteit Nijmegen
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Gynaecoloog, Universitair Medisch Centrum Maastricht

3.

Senior onderzoeker, Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ Healthcare), St. Radboud Universiteit Nijmegen

4

Prof. dr. R.P. Grol, hoofd van IQ Healthcare Nijmegen; prof. dr. F.K. Lotgering, gynaecoloog Nijmegen; dr. J.M. Middeldorp,
gynaecoloog Leiden; prof. dr. M.A. Marcus, anesthesioloog Maastricht en drs. M. Lance, anesthesioloog Maastricht.

In de twee laatste edities van het
NTOG van 2009 verschenen twee
interessante artikelen met aandacht
voor verbetering van kwaliteit van
zorg betreffende vrouwen met een
haemorrhagia post partum (HPP).1,2
Wij zijn erg blij met de aandacht
voor deze belangrijkste oorzaak
van ernstige maternale morbiditeit
in Nederland, en zijn het met de
auteurs eens dat hierin een verbeterslag gemaakt moet worden.3 De
vraag is hoe dat het beste bewerkstelligd kan worden. In het artikel
van Dreyer et al. wordt de vraag
gesteld of een verbeterd protocol tot verbetering van kwaliteit
van zorg leidt. In het artikel van
Lammerink et al. wordt een audit
checklist gebruikt ter beoordeling
van de lokale zorg betreffende HPP
en zo verbeterpunten te identificeren en te corrigeren met de hoop
op verbetering van de kwaliteit van
zorg.
De vraag die Dreyer stelt lijkt zeer
terecht omdat de incidentie van
HPP in Nederland in elk geval niet
veranderd is sinds de introductie
van de NVOG-richtlijn en MOETcursus. Dreyer et al. laten echter
met hun studie zien dat alleen het
formuleren en het verspreiden van
een nieuw protocol of richtlijn zonder een goed implementatietraject
niet tot het gewenste effect leidt.
Men heeft weliswaar getracht een
lokaal protocol zodanig te ontwikkelen dat de barrières ‘bekendheid’
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met en ‘acceptatie’ van het protocol
ondervangen worden, maar uit de
resultaten blijkt dat er uiteindelijk
geen verschil is in handelingen
voor en na de verspreiding van het
protocol.
De vraag is of men dit had kunnen verwachten. Uit literatuur is
bekend dat het ontwikkelen en
implementeren van richtlijnen c.q.
protocollen een complex proces is.4
De kans van slagen op een optimale
implementatie van richtlijnen c.q.
protocollen wordt sterk vergroot
door een op maat ontwikkelde implementatiestrategie toe te passen
die voornamelijk gericht is op het
oplossen van knelpunten voor implementatie.4 Het in kaart brengen
van deze knelpunten is dan ook een
van de eerste stappen in het proces
van implementatie, samen met het
in kaart brengen van de huidige
zorg. Knelpunten zijn factoren
die zorgverleners in de dagelijkse
praktijk hinderen bij het naleven
van een richtlijn. Naast knelpunten zijn er vaak ook bevorderende
factoren, die ervoor zorgen dat het
naleven van een richtlijn wordt
bevorderd. Zowel knelpunten als
bevorderende factoren kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van
de organisatie van zorg, van kennis
of vaardigheden van de professional of van de patiënt zelf. Een
strategie die rekening houdt met de
huidige zorg, ervoor zorgt dat de
knelpunten opgelost worden en die
gebruik maakt van bevorderende
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factoren, kan dus de implementatie van richtlijnen cq. protocollen
verbeteren.4
In de studie van Lammerink et al.
heeft men, als eerste stap naar verbetering van de lokale HPP-zorg,
getracht een overzicht te krijgen
van de huidige zorg in één ziekenhuis. Deze huidige zorg werd
retrospectief beoordeeld aan de
hand van de medical audit checklist
gebaseerd op de NVOG-richtlijn en
de MOET-criteria. Echter, een groot
nadeel van deze studie, door de
auteurs zelf ook aangegeven, is de
beperkte informatie in de dossiers.
In 59% van de gevallen blijken er
onvoldoende gegevens beschikbaar te zijn om de zorg volledig
te kunnen beoordelen. Hierdoor
kan er geen goede huidige zorganalyse verricht worden met als
gevolg onvoldoende gegevens om
een verbeterstrategie op maat op
te stellen. Kortom, de twee studies
hebben gekeken naar een deel van
het totale implementatieproces ter
verbetering van de kwaliteit van
de HPP-zorg, maar zijn er nog niet
in geslaagd de kwaliteit van zorg
voor HPP-patiënten daadwerkelijk
te verbeteren of om tools aan te
dragen voor verbetering.
Vandaar dat er momenteel in
Nederland via het Verloskundig
Consortium, een door ZonMW
gefinancierde multicenter studie
(Fluxim) opgezet wordt onder an-

dere naar knelpunten voor implementatie van de richtlijn HPP van
de NVOG en MOET-instructies.
In deze studie zal eerst de adherentie van de NVOG-richtlijn en
MOET-instructies in de huidige
zorg gemeten worden door middel van kwaliteitsindicatoren. De
indicatoren zijn inmiddels ontwikkeld door een onafhankelijk
expertpanel§. Er zullen in zestien
Nederlandse ziekenhuizen prospectief 320 vrouwen gevolgd worden
die een verhoogd risico hebben
op een fluxus. Bij deze vrouwen
zal via video-opnamen en dossieronderzoek gekeken worden of de
zorgverleners de handelingen die
als gewenste zorg zijn aangegeven
in de richtlijn en MOET-instructies
ook daadwerkelijk verrichten. Door
de video-opnames naast het dossier
te leggen, wordt het feit dat dossiers vaak onvoldoende informatie
bevatten ondervangen en kunnen
tevens communicatie en teaminteractie worden bestudeerd. De
knelpunten en bevorderende factoren voor richtlijnadherentie zullen
in kaart gebracht worden door
middel van focusgroepinterviews.
Als laatste zal op basis van de gevonden knelpunten en de huidige
richtlijnadherentie een op maat
gemaakte implementatiestrategie
ontwikkeld worden. Deze strategie
zal in een haalbaarheidstudie in
vier ziekenhuizen getoetst worden
op kosten en mogelijke effecten. Op
deze wijze hopen we een grote stap

vooruit te maken in het verbeteren
van de kwaliteit van zorg van HPPpatiënten.
We zijn zeer verheugd dat er
zoveel Nederlandse ziekenhuizen*
uit oogpunt van kwaliteit van zorg
bereid zijn om aan deze studie deel
te nemen en zo het allergrootste
probleem betreffende maternale
morbiditeit in Nederland aan te
pakken.

Met dank aan:
§

Het expertpanel: Anneke Dijkman, Arie Franx, Christine
Willekes, Dick Bekendam, Dick
Oepkes, Guid Oei, Hans Duvekot,
Jan de Kruif, Jan van Lith, Jim
van Eyck, Jos Volleberg, Karin de
Boer, Marcel Levi, Marion Heres,
Markus Klimek, Maurice Wouters,
Nico Schuitemaker, Taco van den
Ende en Tom Hasaart

*

St Lucas Andreas Ziekenhuis,
Amsterdam, Kennemer Gasthuis,
Haarlem, Spaarne Ziekenhuis,
Hoofdorp, Diakonesse Ziekenhuis, Utrecht, Gelre Ziekenhuis,
Apeldoorn, Maasland Ziekenhuis,
Boxmeer, Scheper Ziekenhuis,
Emmen, Jeroen Bosch Ziekenhuis,
Den Bosch, Maxima Medisch
Centrum, Veldhoven, Groene Hart
Ziekenhuis, Gouda, Lange Land
Ziekenhuis, Zoetermeer, LUMC,
Leiden, UMC Maastricht, UMC St
Radboud, UMC Utrecht
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Naam van het geneesmiddel: Menopur. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Menotrofine (HMG) (met een biologische activiteit van meer dan 2000 IE per mg actief
bestanddeel), overeenkomend met 75 IE FSH en 75 IE LH per injectieflacon. Farmaceutische
vorm: poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Therapeutische indicaties:
Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een onvoldoende endogene stimulatie van de
gonaden. Bij de vrouw: infertiliteit veroorzaakt door anovulatie (inclusief polycysteus
ovarium syndroom [PCOS]), indien behandeling met clomifeencitraat geen resultaat heeft
gehad. Bij de man: geselecteerde gevallen van een gestoorde spermatogenese. Menopur
kan tevens gebruikt worden voor gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om meervoudige
follikelgroei te induceren bij geassisteerde reproductietechnieken, zoals in vitro fertilisatie
gevolgd door embryo transfer (IVF/ET), gamete intra-fallopian transfer (GIFT) en intracytoplasmatische sperma injectie. Contra-indicaties: Bij vrouwen: Zwangerschap en lactatie,
gynaecologisch bloedverlies met onbekende oorzaak, tumoren van de uterus, ovaria of
mammae, tumoren van hypofyse of hypothalamus, overgevoeligheid voor het actief
bestanddeel of één van de hulpstoffen. In de volgende situaties is een positief behandelingsresultaat onwaarschijnlijk en daarom dient Menopur niet te worden toegepast bij: primair
ovariumfalen, ovariumcysten of vergrote ovaria die niet het gevolg zijn van PCOS, malformatie
van de geslachtsorganen niet verenigbaar met zwangerschap, fibroïde tumoren van de
uterus niet verenigbaar met zwangerschap. Bij mannen: prostaatcarcinoom, testistumor
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Vóór en tijdens de behandeling
dient bij vrouwen de ovariële activiteit gecontroleerd te worden door middel van echografie
en serumoestradiol bepalingen. Bij de eerste verschijnselen van overmatige ovariële
hyperstimulatie dient de behandeling onmiddellijk te worden afgebroken en dient te
worden afgezien van hCG toediening. Deze voorzorgsmaatregel is vooral van belang bij
patiënten met polycystische ovaria. Vóór behandeling met Menopur 75 IE dient een
lichamelijk onderzoek te worden uitgevoerd om anatomische afwijkingen van de
geslachtsorganen, primair ovariumfalen of niet-gonadale endocrinologische afwijkingen
uit te sluiten. De kans op meerling-zwangerschappen of spontane abortus is verhoogd bij
ovulatie-inductie. Wees voorzichtig bij vrouwen met een verhoogd risico op tromboembolische gebeurtenissen. Bijwerkingen: overmatige ovariële hyperstimulatie, bekkenpijn, hoofdpijn, buikpijn, opgezette buik, misselijkheid, pijn en reactie op de injectieplaats. Registratiehouder: Ferring B.V, Polarisavenue 130, 2132 JX Hoofddorp.
Registratienummer: RVG 24536. Afleverstatus: UR. Datum: Juli 2009

Ferring B.V., Postbus 184, 2130 AD Hoofddorp. Telefoon: 023-568 03 00. Fax: 023-568 03 90

Naam van het geneesmiddel: Tractocile 7,5 mg/ml oplossing voor injectie en Tractocile 7,5 mg/ml
concentraat voor oplossing voor infusie. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
atosiban 7,5 mg/ml. Farmaceutische vorm: oplossing voor injectie en concentraat voor oplossing
voor infusie. Therapeutische indicaties: uitstellen van dreigende vroeggeboorte bij zwangere
vrouwen van minimaal 18 jaar met regelmatige baarmoedercontracties met een duur van minimaal
30 seconden en een frequentie van ≥ 4 per half uur; ontsluiting van 1 tot 3 cm (0 - 3 voor nullipara’s)
en verstrijking van ≥ 50%. Contra-indicaties: doorlopen zwangerschap van minder dan 24 of meer
dan 33 volledige weken; voortijdig breken van de vruchtvliezen bij >30 weken zwangerschap:
vertraagde groei van de foetus in utero en abnormale hartslag van de foetus; uteriene hemorragie
ante partum waardoor onmiddellijke bevalling noodzakelijk is; eclampsie en ernstige preëclampsie
die bevalling noodzakelijk maken; foetale dood in utero; verdenking op intra-uteriene infectie;
placenta praevia; abruptio placenta; iedere andere conditie van moeder of foetus die voortzetting
van de zwangerschap gevaarlijk maakt; bekende overgevoeligheid voor atosiban of voor één van de
hulpstoffen. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Bij patiënten met
vroegtijdig gebroken vruchtvliezen moeten de voordelen van een uitgestelde bevalling afgewogen
worden tegen het potentiële risico van chorioamnionitis. Er is geen ervaring met Tractocile bij
patiënten met verminderde lever- of nierfunctie of bij patiënten met een abnormaal geplaatste
placenta. Er is slechts beperkte klinische ervaring bij meervoudige zwangerschappen of bij
zwangerschappen van 24 tot 27 weken. Ervaring met Tractocile is beperkt tot 3 herhalings–
behandelingen. Bij vertraging van de groei in utero, hangt de beslissing om Tractocile voort te zetten
af van een evaluatie van de foetale maturiteit. Bewaking van de uteriene contracties en van de
hartslag van de foetus dient te worden overwogen gedurende de behandeling. Bijwerkingen:
Misselijkheid (zeer frequent); braken, hoofdpijn, duizeligheid, opvliegers, tachycardia, hypotensie,
reactie op de plaats van injectie en hyperglycemie (frequent); koorts, slapeloosheid, pruritis en
uitslag (niet frequent) en allergische reactie (één geval). Registratienummers: EU/1/99/124/001
(oplossing voor injectie), EU/1/99/124/002 (concentraat voor oplossing voor infusie).
Registratiehouder: Rechon Life Science AB, Soldattorpsvägen 5, SE - 20061 Limhamn, Zweden.
Contactpersoon in Nederland: Ferring B.V., Hoofddorp, tel. 023-5680300. Afleverstatus: UR.
Datum: Jan 2009.
Referenties: 1. Farmaco Therapeutisch kompas 2009. 2. Z-index aug 2009. 3. BMJ;R. de Heus et al.
2009;338;b744 doi:10,1136/BMJ.b744. 4. Expert Opin. Pharmacother. KY R. Kam & R.F. Lamont (2008)
9 (7):1153-1168. 5. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicin, R. de Heus et al, 2009;1-6, iFirst
article.

Verkorte productinformatie Sayana (augustus 2009) Samenstelling: Sayana voorgevulde spuit voor eenmalig gebruik
bevat 104 mg medroxyprogesteronacetaat (MPA) in 0,65 ml suspensie voor injectie. Indicaties: Sayana is geïndiceerd voor

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE GARDASIL®
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Gardasil, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit, Humaan
(+/- 1 week) voor anticonceptie. Het gebruik van Sayana bij adolescenten is alleen geïndiceerd wanneer andere anticonpapillomavirusvaccin [type 6, 11, 16, 18] (recombinant, geadsorbeerd). KWALITATIEVE EN KWANTITAceptiemethoden ongeschikt of onacceptabel worden geacht. Farmacotherapeutische groep: Progestagenen, ATC-code:
TIEVE SAMENSTELLING: 1 dosis (0,5 ml) bevat ongeveer: Humaan papillomavirus type 6 L1 eiwit1,2
G03AC06. Contra-indicaties: Sayana is gecontraïndiceerd bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor MPA of
20 microgram,02Humaan
papillomavirus
Tractocile
08-09-09.indd
1 type 11 L1 eiwit1,2 40 microgram, Humaan papillomavirus 18-09-2009 1
voor één van de hulpstoffen, bij bekende of vermoede zwangerschap, bij vrouwen met bekende of vermoede maligniteit
van A6 Adv SPC ZWART-WIT
type 16 L1 eiwit1,2 40 microgram, Humaan papillomavirus type 18 L1 eiwit1,2 20 microgram. FARde borst of genitaliën, bij patiënten met niet-gediagnosticeerde vaginale bloedingen, bij patiënten met ernstige leverfuncMACEUTISCHE VORM: Suspensie voor injectie in een voorgevulde injectiespuit. THERAPEUTISCHE
tiestoornissen en bij patiënten met metabole botziekten. Tevens ook bij patiënten met actieve trombo-embolische ziekten en
INDICATIES: Gardasil is een vaccin ter preventie van premaligne genitale laesies (cervicaal, vulvair,
bij patiënten met (een voorgeschiedenis van) cerebrovasculaire ziekten. Waarschuwingen en voorzorgen: Het gebruik van
Sayana wordt in verband gebracht met signiﬁcant verlies van de botmineraaldichtheid (BMD). De mate van botverlies neemt
vaginaal), baarmoederhalskanker en externe genitale wratten (condylomata acuminata) als gevolg van
toe met de gebruiksduur en lijkt gedeeltelijk reversibel te zijn na het staken van het gebruik. Dit is van belang gedurende de
humaan papillomavirus (HPV) typen 6, 11, 16 en 18. De indicatie is gebaseerd op het aantonen van
adolescentie en jongvolwassenheid. De risico’s en voordelen van de behandeling dienen zorgvuldig te worden geherevalude werkzaamheid van Gardasil bij volwassen vrouwen van 16 tot en met 26 jaar en op het aantonen
eerd bij vrouwen van alle leeftijden, die het gebruik langer dan twee jaar willen voortzetten. Bij vrouwen met een kenmerkenvan de immunogeniciteit van Gardasil bij 9- tot en met 15-jarige kinderen en adolescenten. Bescherde levensstijl- en/of medische risicofactoren voor osteoporose dienen andere anticonceptiemethoden worden overwogen,
mende werkzaamheid is niet geëvalueerd bij mannen. Het gebruik van Gardasil dient te gebeuren in
voorafgaand aan het gebruik van Sayana. De meeste vrouwen die Sayana gebruiken, ondervonden verandering in hun
overeenstemming met officiële aanbevelingen. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: De primaire
menstruele bloedingspatroon en mogelijke vertraging van ovulatie terugkeer. Patiënten dienen hier geschikte begeleiding
vaccinatiereeks bestaat uit 3 afzonderlijke doses van 0,5 ml, toegediend overeenkomstig het volgende
over te krijgen. Van vrouwen die Sayana langer bleven gebruiken, ondervond een kleiner aantal onregelmatige bloedingen,
schema: 0, 2, 6 maanden. Als een ander vaccinatieschema noodzakelijk is, dient de tweede dosis
ondervond een groter aantal amenorroe en andere veranderingen in bloedingspatronen. Voor met Sayana in verband geten minste één maand na de eerste dosis te worden toegediend en de derde dosis dient ten minste
brachte abnormale, aanhoudende of ernstige bloedingen dient passend onderzoek en behandeling te worden gestart. Het is
3 maanden na de tweede dosis te worden toegediend. De drie doses dienen allemaal binnen een
belangrijk om patiënten te vertellen dat gebruikers van alle hormonale anticonceptiemiddelen een licht verhoogd risico lopen
om te worden gediagnosticeerd met borstkanker, in vergelijking met niet-gebruikers van hormonale anticonceptiemiddelen.
periode van 1 jaar te worden gegeven. De behoefte aan een boosterdosis werd niet vastgesteld. Het
Dit moet echter wel worden afgewogen tegen de bekende voordelen. Hoewel er geen causaal verband is tussen MPA en de
vaccin dient door middel van een intramusculaire injectie te worden toegediend. CONTRA-INDICATIES:
inductie van trombotische of trombo-embolische stoornissen, mogen patiënten waarbij tijdens de behandeling met Sayana
Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor een van de hulpstoffen. Personen die na
een dergelijke stoornis optreedt, het geneesmiddel niet opnieuw krijgen toegediend. Bij een anafylactische reactie moet een
toediening van een dosis Gardasil symptomen ontwikkelen die op overgevoeligheid wijzen, mogen
passende behandeling worden ingesteld. Ernstige anafylactische reacties vereisen spoedeisende medische behandeling.
geen volgende doses van Gardasil toegediend krijgen. Bij personen die aan een acute ernstige ziekte
Sayana mag niet opnieuw worden toegediend gedurende het onderzoek als er plotseling gedeeltelijk of geheel verlies van
lijden, gepaard gaand met koorts, dient de toediening van Gardasil te worden uitgesteld. De aanweziggezichtsvermogen optreedt, of bij het plotseling opkomen van proptosis, diplopie of migraine. Als onderzoek papiloedeem
heid van een lichte infectie, zoals een milde hogere luchtweginfectie of matige koorts, vormt echter
of retinale vasculaire laesies aantoont, moet Sayana niet opnieuw worden toegediend. Zie voor een uitgebreid overzicht van
geen contraindicatie voor immunisatie. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEde voorzorgsmaatregelen/risicofactoren de volledige productinformatie. Daar dit product methylparahydroxybenzoaat en
BRUIK: Gardasil beschermt alleen tegen ziekten die worden veroorzaakt door HPV-typen 6, 11, 16 en
propyl-parahydroxybenzoaat bevat kan het allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderingsgevallen
bronchospasme. Bij aanwezige omstandigheden/risicofactoren dienen de voordelen van het Sayana gebruik te worden
18 en in beperkte mate tegen ziekten die worden veroorzaakt door aan deze typen gerelateerde typen.
afgewogen tegen de mogelijke risico’s voor elke individuele vrouw en met de vrouw besproken te worden voordat ze besluit
Daarom dient men geschikte voorzorgsmaatregelen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen dient
te starten met het gebruik. In het geval van verergering, exacerbatie of eerste optreden van deze omstandigheden of risicomen te blijven gebruiken. Vaccinatie is geen substituut voor de routinematige cervicale screening.
factoren dient de vrouw contact op te nemen met haar arts. De arts dient vervolgens te beslissen of het gebruik van Sayana
Aangezien geen enkel vaccin 100% effectief is en Gardasil geen bescherming biedt tegen alle HPVbeëindigd moet worden. Bijwerkingen: De bijwerkingen worden gerangschikt volgens de onderstaande categorieën: Zeer
typen of tegen bestaande HPV infecties, blijft routinematige cervicale screening uitermate belangrijk
vaak (> 10%), Vaak (≥1% en < 10%) en Soms (>0,1% en <1%). Zeer vaak: gewichtstoename, gewichtsafname. Vaak: aben moet de lokale aanbevelingen volgen. Er zijn geen gegevens over het gebruik van Gardasil bij
dominale pijn, hoofdpijn, amenorroe, pijnlijke/gevoelige borsten, tussentijdse bloedingen, menometrorrhagia, menorrhagia,
personen met een verzwakte immuunrespons. BIJWERKINGEN: Zeer vaak (≥1/10): pyrexia; erytheem,
acne, vermoeidheid, reacties op de injectieplaats, anorgasmie, depressie, emotionele stoornis, geïrriteerdheid, verminderde
pijn en zwelling op de injectieplaats. Vaak (≥1/100, <1/10): kneuzing en pruritus op de injectieplaats.
libido, stemmingsstoornis. Soms: vertigo, hirsutisme, opgezette buik, misselijkheid, vaginitis, verminderde of toegenomen
FARMACODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN (SELECTIE): De werkzaamheid van Gardasil tegen HPV 6-,
eetlust, rugpijn, spierkrampen, pijn in de ledematen, angst, duizeligheid, insomnia, migraine, vochtophoping, vaginale afscheiding, vulvovaginale droogte, dysmenorroe, verandering van borstgrootte, dyspareunie, ovariumcyste, bekkenpijn, pre11-, 16- of 18- gerelateerde CIN (1, 2, 3) of AIS bedroeg 96,0 % (95 % betrouwbaarheidsinterval:
menstrueel syndroom, opvliegers, hypertensie, spataderen, tromboﬂebitis, longembolie, chloasma, dermatitis, ecchymose,
91,0; 98,5) in de gecombineerde protocollen De werkzaamheid van Gardasil tegen HPV 6-, 11-, 16-,
uitslag, alopecia, afwijkende leverenzymen en afwijkend uitstrijkje van de baarmoedermond. Gedurende postmarketing
18-gerelateerde CIN 1 bedroeg in de gecombineerde analyse 95,5 % (95 % betrouwbaarheidsinterervaring zijn er gevallen van anafylactische reacties en tachycardie gemeld bij patiënten die medroxyprogesteronacetaatinval: 89,2; 98,6). Voor volledige informatie over eigenschappen, zie rubriek 5.1 van de SPC. HOUDER
jecties (150 mg IM) kregen en zeldzame gevallen van osteoporose inclusief osteoporotische breuken. Aﬂeveringsstatus:
VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Sanofi Pasteur MSD SNC, 8 rue Jonas
U.R. Registratienummer: RVG 35305. Vergoeding en prijzen: Sayana wordt gedeeltelijk vergoed binnen het GVS. Voor
Salk, F-69007 Lyon, Frankrijk. AFLEVERING: U.R.
prijzen wordt verwezen naar de Z-Index taxe. Voor medische informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO
(6334636). De volledige productinformatie (SPC van 23 november 2007) is op aanvraag verkrijgbaar bij de registratie1
L1 eiwit in de vorm van virusachtige deeltjes, geproduceerd in gistcellen (Saccharomyces cerevisiae
houder: Pﬁzer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.
CANADE 3C-5 (stam 1895)) door recombinant DNA-technologie.
2
geadsorbeerd op amorf aluminiumhydroxyfosfaat sulfaat adjuvans (225 microgram Al).

-003 aw FRG adv
A6.indd
1
langetermijn
anticonceptie
bij vrouwen. Elke subcutane injectie voorkomt ovulatie en zorgt gedurende minimaal 13 weken 04-11-09 15:00

Voor de volledige productinformatie zie de geregistreerde IB1-tekst (2 september 2009) Sanofi Pasteur
MSD n.v., Postbus 396, 2130 AJ Hoofddorp, Tel. (023) 567 96 00, Fax (023) 557 21 23

Commentaar op editorial:
(NTOG, huisartseneditie, oktober 2009, pagina 2)
H. Burggraaff
verloskundige huisarts, Weesp

Geachte redactie,
Met genoegen neem ik meestal
kennis van de huisartseneditie van
het NTOG. Naast genoegen nu ook
teleurstelling na lezing van het editorial van het NTOG van oktober
2009.
‘De verloskunde past eenvoudigweg niet meer in de moderne
huisartsenpraktijk’, verneem ik.
De verloskundige actieve huisarts
wordt als gedateerd geafficheerd.
Veel Nederlandse huisartsen
hebben afscheid genomen van de
verloskunde. Daar staat bijvoorbeeld tegenover dat 30% van de
Amerikaanse huisartsen ‘OB’ doet;
OB is in de VS van cruciale betekenis voor elke huisartsenpraktijk.
Verloskunde door de huisarts niet
meer van deze tijd? Hoezo?
Ik meen van niet. Bovendien nodigt
verloskundige activiteit vaak uit tot
een veelheid aan andere aanverwante deskundigheden voor de
huisarts. In mijn moderne huisartsenpraktijk bied ik naast de gebruikelijke huisartszorg bijvoorbeeld
het volgende aan:
− Echoscopie, waarbij de huisarts
vaak vroegtijdig een beginnende
(een- of tweeling)zwangerschap

−

−

−

−

vaststelt, de diagnose missed abortion kan stellen en patiënte eventueel zelf kan behandelen met
misoprostol, soms vaststelt dat de
elders uitgevoerde abortus niet
succesvol blijkt te zijn geweest(!),
een onverwachte stuitligging
vaststelt voor het begin van de
bevalling, desgewenst controle
van plaatsing van IUD uitvoert,
GIS (gel infusion sonohysterography) uitvoert bij postmenopauzaal
vloeien, kan differentiëren bij een
zwelling in de buik, enzovoort.
Chirurgische vaardigheden,
waarbij de huisarts een in het
verleden opgelopen (verloskundig) letsel aan het vrouwelijk
genitaal kan herstellen bij haar,
en bij voltooid gezin een vasectomie kan verrichten bij hem.
Infertiliteitsonderzoek, waarbij
de huisarts niet alleen een semenanalyse en een postcoitumtest
kan uitvoeren, maar ook een
vaginale echo kan verrichten,
bijvoorbeeld om te kijken naar
een mogelijk aanwezig PCO.
Preconceptieconsult past prima
in de verloskundig georiënteerde
huisartsenpraktijk.
Verloskunde zelf, waarbij de

huisarts naast de gebruikelijke
verloskundige zorg de onverwachte en plots onvermijdelijke
thuisbevalling kan begeleiden, de
‘onverwachte’ inmiddels al geruime tijd zwangere kan informeren en vervolgen, en met dit alles
bij uitstek gezinsgeneeskunde
kan bedrijven.
Wilma Spinnewijn heeft met haar
beweringen getalsmatig volstrekt
gelijk. Verloskundig actieve huisartsen zijn verworden tot een bedreigde diersoort... Is het misschien
goed om daar zuinig op te worden?
Het is tijd voor een trendbreuk: de
kleine gideonsbende van verloskundig actieve huisartsen verdient
in een editorial van het NTOG een
positieve benadering. Dat is goed
voor de huisarts en goed voor de
verloskunde!

Correspondentieadres
Hans Burggraaff, verloskundige huisarts
Waarschapsstraat 1a
1382 EG Weesp
www.huisartz.nl
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bestuur@nvog.nl

Onderhoud aan het NVOG-gebouw
Th. Helmerhorst
Voorzitter

Van tijd tot tijd is het nuttig even
te reflecteren. Toen ik in november
de bestuurshamer uit de handen
van Ellen Everhardt, onze vorige
bestuursvoorzitter, mocht ontvangen, was dat een geschikt moment.
Waar staat de NVOG voor; wat is
ons gezicht?
De NVOG is een wetenschappelijke
vereniging waar de inhoud van ons
vak voorop staat. Het gaat ons om
de kwaliteit van onze beroepsuitoefening. Het gaat over richtlijnen,
gezamenlijk gedragen standpunten en nota’s over de organisatie,
inrichting en uitvoering van ons
vak. De normen en waarden van
onze beroepsgroep, de kaders van
patiëntenzorg. Daarnaast zijn opleiding, bijscholing en wetenschap
belangrijke activiteiten van onze
vereniging: we geven de toekomst
vorm, en vergeten het heden niet.
En publieksvoorlichting inzake ons
vak neemt een toenemende plaats
in onze werkzaamheden in.
Onze (gering gewijzigde) missie
luidt dan ook: De NVOG bewaakt als
wetenschappelijke vereniging de kwaliteit van de vrouwengezondheidszorg
in het algemeen en van de gynaecologische, obstetrische en voortplantingsgeneeskundige (sub)specialismen in het
bijzonder.
Koepels en pijlers
De NVOG heeft een organisatie
die staat als een huis. Gebouwd
op een eeuwenoud fundament. De
organisatie past bij dit huis en is
professioneel vormgegeven. Het
huis zit goed in de verf, maar een
bouwwerk verdient onderhoud.
De NVOG kende voorheen slechts
één samenbindende structuur: de
koepels.
De werkgroepkoepels behartigen
en vertegenwoordigen het inhoudelijke domein van het vak, de
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bevordering en verbreiding van
kennis van een deelgebied van ons
vak. Innovatie en ontwikkeling ontstaan tijdens de beroepsuitoefening
en komen tot stand door het contact
van en in het gesprek met beroepsgenoten. Dat gesprek kent als organisatievorm in onze vereniging de
werkgroep. Werkgroepen hebben
soms een breed deel van het vak,
dan weer een gedetailleerd aspect
tot onderwerp. Het aandachtsgebied van een werkgroep varieert
van vakinhoud en organisatie tot
wetenschappelijke evaluatie en
ontwikkeling. De verzameling van
werkgroepen vormt de vertegenwoordiging van een deelgebied van
ons vak. In feite zijn die deelgebieden de pijlers van ons vak.
De commissiekoepels gaan over
medisch-organisatorische facetten.
Opleiding, kwaliteit en beroepsbelang zijn aspecten die niet gebonden zijn aan een onderdeel van
het vak. Deze aspecten vormen als
het ware de dwarsverbanden in
de vereniging. Het is verheugend
dat veel leden van onze vereniging
het grote belang van deze facetten
van de beroepsuitoefening inzien,
resulterend in een brede inzet.
In ons beleidsplan staat de formulering: de NVOG is een regisserende
netwerkorganisatie. Daartoe is op elk
beleidsterrein een koepel, commissie of
werkgroep actief.
Inmiddels is de wereld om ons
heen veranderd en is regelgeving
en dwingende inbreng van beleidsorganen en toezichthouders
in de gezondheidszorg aanzienlijk
toegenomen. In toenemende mate
wordt die regelgeving fijnmaziger
en wordt aanpassing gevraagd
van beroepsuitoefening en werkomstandigheden. Dat vereist
geregeld een gedetailleerde inbreng
van de beroepsgenoten van een
deelgebied, een inbreng die slechts
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kan worden gerealiseerd indien
er gestructureerd overleg met de
betrokken beroepsgroep is. Binnen
het deelgebied is een brede consensus nodig om tot implementatie
van veranderingen te komen. Dat
overleg loopt nog wel eens vast in
een onduidelijk gevoeld mandaat
van het koepelbestuur ten opzichte
van de werkgroepen.
Een duidelijker gezicht
en een sterkere
organisatie van de
deelgebieden
Het bestuur wil daarom de besturen van de werkgroepkoepels tot
dichterbijstaande gesprekpartners
maken en de koepelbesturen een
steviger plaats in het NVOG-huis
geven. Een koepelbestuur heeft een
visie op de inhoud en uitoefening
van het vakdeel en geeft richting
aan de discussie inzake de scheidslijnen van een deelgebied met het
aandachtsgebied en het subspecialisme. Op deze wijze is het koepelbestuur de noodzakelijke gesprekspartner van het NVOG-bestuur.
Daarom heeft het bestuur de naam
van de werkgroepkoepels gewijzigd in pijlers.
Zo heeft het NVOG-bouwwerk de
inhoud van ons vak als pijlers (de
verticale structuur van onze vereniging), terwijl de dwarsverbanden in
de commissiekoepels de horizontale
structuur vormen.
Dat leidt vanzelf tot een wat gewijzigd organogram. Zo’n organogram
is voor het bestuur een instrument
om op gestructureerde manier in
contact te blijven met de werkplaatsen van onze vereniging. Daarnaast
zijn er kleine wijzigingen: idealiter
zou in één en dezelfde pijler het
deelgebied, het aandachtgebied en
het subspecialisme verenigd moeten zijn. Om pragmatische redenen
is er vooralsnog gekozen voor vier

Beleidsplan
Het beleidsplan van onze vereniging heeft als titel Kwaliteit
als Beroepsbelang en behandelt de
beleidsterreinen kwaliteit van zorg,
beroepsbelangen, wetenschap en opleiding, communicatie en organisatie
van zorg. Het bestuur beoordeelt
jaarlijks nauwgezet de voortgang
van doelstellingen en acties en
heeft recent mogen constateren

Verkorte productinformatie
Norprolac® 25/50 en Norprolac® 75
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Quinagolidi hydrochloridum,
overeenkomend met 25 µg, resp. 50 µg, resp. 75 µg quinagolidum. Farmaceutische vorm: Tabletten. Therapeutische indicaties: Hyperprolactinemie
(idiopatisch of veroorzaakt door een prolactine afscheidend micro- of macroadenoom van de hypofyse). Dosering en wijze van toediening: Volwassenen:
de eerste 3 dagen 25 µg per dag, nadien 3 dagen 50 µg per dag. De aanbevolen
dosering vanaf dag 7 bedraagt 75 µg per dag.Indien noodzakelijk stapsgewijs
verhogen (met 75 tot 150 µg na steeds minimaal 4 weken) tot optimale individuele respons. De gebruikelijke onderhoudsdosering is 75 tot 150 µg per
dag. Dagelijkse doses van 300 µg of meer zijn in minder dan een derde van
de patiënten noodzakelijk. Er bestaat nog geen ervaring met het gebruik van
Norprolac door ouderen en kinderen. In te nemen vlak voor het slapen met wat
voedsel. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het middel. Lever- of nierfunctiestoornissen (vanwege ontbreken ervaring). Bijzondere waarschuwingen
en voorzorgen bij gebruik: Tijdens gebruik van Norprolac kan een gestoorde
fertiliteit zich herstellen. Daarom, indien nodig anticonceptie toepassen. Omdat
orthostatische hypotensie kan leiden tot syncope, wordt aanbevolen de bloeddruk zowel in liggende als in staande houding te meten gedurende de eerste
dagen van de behandeling en na dosisverhoging. In incidentele gevallen, inclusief
patiënten zonder psychiatrische voorgeschiedenis, is de behandeling met Norprolac gepaard gegaan met een acute psychose, gewoonlijk reversibel na staken
van de therapie. Extra voorzichtigheid is geboden bij psychotische afwijkingen
in de anamnese. Het gebruik van quinagolide wordt in verband gebracht met
slaperigheid, en bij gebruik van andere dopamine-agonisten kunnen plotselinge
slaapaanvallen optreden, in het bijzonder bij Parkinson-patiënten. In dat geval
niet rijden of machines bedienen en een reductie van de dosis of beëindiging
van de behandeling dient overwogen te worden. Bijwerkingen: Vaak (> 10%):
misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid en moeheid. Zij komen met name
in het begin van de behandeling voor of na dosisverhoging en zijn vaak tijdelijk
van aard. Minder vaak (1 tot 10%) komen voor: anorexie, buikpijn, verstopping
of diarree, slapeloosheid, oedeem, flushing, verstopte neus en hypotensie. In
zeldzame gevallen komen voor slaperigheid, acute psychose of verwardheid.
Registratiehouder: Ferring B.V., Postbus 184,
2130 AD Hoofddorp.
Registratienummers Norprolac 25/50, tabletten 25 en 50 µg RVG 16289. Norprolac 75,
tabletten 75 µg RVG 16290. Datum: Okt 2008

dat in feite alle doelstellingen uit
het beleidsplan 2007-2010 zijn
behaald: een bijzondere prestatie!
Maar we moeten verder. Daarom
zal het bestuur in het komende
jaar met de leden in gesprek gaan
om een het beleidsplan (20112015) vorm te geven door de
maatschappen en klinieken op te
zoeken. Daarin zal Vanzelfsprekende Kwaliteit een belangrijke plaats
krijgen.

Referenties: 1) Kelleher CJ et al. BJUI 2008; 56-61.
2) Wyndaele JJ et al. Int J Clin Pract 2009; 63: in press.
Verkorte productinformatie Toviaz (februari 2009)
Samenstelling: Toviaz 4 en 8 mg tabletten met verlengde
afgifte bevatten respectievelijk 4 en 8 mg fesoterodinefumaraat
overeenkomend met 3,1 en 6,2 mg fesoterodine. Indicaties:
Behandeling van de symptomen (veelvuldig plassen en/of plotselinge aandrang tot plassen en/of urge-incontinentie) die kunnen
optreden bij patiënten met het overactieve blaassyndroom. Farmacotherapeutische groep: Urologische spasmolytica, ATCcode: G04B D11. Dosering: De aanbevolen aanvangsdosering is eenmaal daags 4 mg. Afhankelijk van de individuele respons kan
de dosis worden verhoogd tot eenmaal daags 8 mg. De maximale dagelijkse dosering is 8 mg. Het effect van de volledige behandeling werd al waargenomen na 2 tot 8 weken. Daarom wordt aanbevolen om de werkzaamheid bij individuele patiënten te herevalueren na 8 weken behandeling. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor pinda’s of soja of
voor één van de hulpstoffen, urineretentie, maagretentie, onvoldoende gereguleerd nauwe kamerhoekglaucoom, myasthenia gravis,
ernstige leverfunctiestoornis (Child Pugh C), gelijktijdig gebruik van krachtige CYP3A4-remmers bij personen met matige tot ernstige
lever- of nierfunctiestoornissen, ernstige colitis ulcerosa en toxisch megacolon. Waarschuwingen en voorzorgen: Toviaz dient
met voorzichtigheid gebruikt te worden bij patiënten met een klinisch significante obstructie van de blaasuitgang met risico op urineretentie, met gastro-intestinale obstructie, gastro-oesofageale reflux en/of bij patiënten die gelijktijdig geneesmiddelen gebruiken die
een oesofagitis kunnen veroorzaken/verergeren, bij patiënten met verminderde gastro-intestinale motiliteit, autonome neuropathie
en voldoende gereguleerd nauwehoekglaucoom. Verder is voorzichtigheid geboden bij het voorschrijven of optitreren van fesoterodine
bij patiënten in wie een verhoogde blootstelling aan de actieve metaboliet wordt verwacht: leverfunctiestoornissen, nierfunctiestoornissen, gelijktijdige toediening van krachtige of matige CYP3A4-remmers en gelijktijdige toediening van een krachtige CYP2D6-remmer. Bij patiënten met een combinatie van deze factoren worden additionele toenamen in blootstelling verwacht. Het is waarschijnlijk
dat dosisafhankelijke antimuscarinerge bijwerkingen zullen optreden. Bij populaties waarin de dosis verhoogd kan worden tot 8 mg
eenmaal daags, dient de dosisverhoging voorafgegaan te worden aan een evaluatie van de individuele respons en tolerantie. Eventuele
andere oorzaken voor het veelvuldig urineren (behandeling van hartfalen of nierziekte) moeten worden uitgesloten voordat een
behandeling wordt overwogen. Als er sprake is van een urineweginfectie, moet met een geschikte medische/antibacteriële behandeling worden gestart. Gelijktijdig gebruik van fesoterodine met een krachtige CYP3A4-inductor wordt niet aanbevolen. Net als bij andere
antimuscarinica, dient fesoterodine met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met een risico voor QT-verlenging en bij
patiënten met relevante al eerder bestaande hartaandoeningen. Dit geldt speciaal bij gebruik van krachtige CYP3A4-remmers. Toviaz
tabletten met verlengde afgifte bevatten lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp
lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Bijwerkingen: Als gevolg van de
farmacologische eigenschappen van fesoterodine kan de behandeling lichte tot matige antimuscarinerge effecten veroorzaken, zoals
een droge mond, droge ogen, dyspepsie en obstipatie. Zeer vaak ( _> 1/10): droge mond. Vaak ( _> 1/100, < 1/10): duizeligheid,
hoofdpijn, droge ogen, droge keel, buikpijn, diarree, dyspepsie, obstipatie, misselijkheid, dysurie en slapeloosheid. Soms ( _> 1/1000,
< 1/100): tachycardie, dysgeusie, slaperigheid, vertigo, faryngolaryngeale pijn, hoesten, droge neus, buikklachten, flatulentie,
urineretentie (waaronder het gevoel dat de blaas niet helemaal leeg is, mictiestoornis), urinaire hesitatie (druppelsgewijs urineren),
uitslag, droge huid, urineweginfectie, vermoeidheid, verhoogde ALT en verhoogde GGT. Afleveringsstatus: U.R.
Registratienummers: EU/1/07/386/001-016. Vergoeding en prijzen: Toviaz 4 mg wordt gedeeltelijk vergoed binnen
het GVS. Toviaz 8 mg wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-Index taxe. Voor medische
informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO (6334636). De volledige productinformatie (SPC van november 2008) is op aanvraag verkrijgbaar. Registratiehouder: Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Verenigd
Koninkrijk. Neem voor correspondentie en inlichtingen contact op met de lokale vertegenwoordiger: Pfizer bv,
Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.
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pijlers: Voortplantingsgeneeskunde,
Foetomaternale Geneeskunde,
Gynaecologie en Oncologie. Bij
de koepels hebben er op deze tijd
toegesneden samenvoegingen
plaatsgevonden, met als resultaat:
vier in plaats van vijf koepels:
Opleiding & Wetenschap, Kwaliteit,
Gynaecoloog & Maatschappij, en
Communicatie.
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Blijven liggen na IUI verhoogt
zwangerschapskans
Custers IM, Flierman PA, Maas P,
Cox T, van Dessel TJ, Gerards MH,
Mochtar MH, Janssen CA, van der
Veen F, Mol BW.
BMJ 2009; 339:b4080

Het doel van deze studie was te onderzoeken of 15 minuten immobilisatie in rugligging
na intra-uteriene inseminatie (IUI) de kans op een doorgaande zwangerschap verhoogt
ten opzichte van directe mobilisatie. Hiertoe werd in 7 ziekenhuizen tussen september
2005 en oktober 2007 een gerandomiseerde studie verricht, waarin koppels met een
indicatie voor IUI werden geïncludeerd. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen IUI
met of zonder ovariële hyperstimulatie. Patiënten werden voor de start van de eerste
IUI-cyclus gerandomiseerd voor 3 opeenvolgende cycli met of zonder de interventie.
Primaire uitkomstmaat was een doorgaande zwangerschap binnen 4 maanden na randomisatie, gedefinieerd als een vitale zwangerschap bij 12 weken amenorroe. In totaal
werden 391 koppels gerandomiseerd. De basiskarakteristieken van beide groepen waren
gelijk verdeeld, hoewel er iets meer onverklaarde subfertiliteit voorkwam in de immobilisatiegroep, terwijl ovariële hyperstimulatie iets vaker gebruikt werd in de mobilisatiegroep. Het zwangerschapscijfer na 3 cycli bleek significant hoger na 15 minuten rust:
27% versus 18%, hetgeen overeenkomt met een RR van 1.5 (95% BI 1.1-2.2). Het absolute
verschil in levendgeborenen bedroeg 10% (95% BI 1.8%-18%). Het percentage vrouwen
dat 3 cycli niet completeerde was in beide armen gelijk. Gezien het feit dat 15 minuten
immobilisatie een zeer eenvoudige behandeling is met geringe kosten pleiten de auteurs
voor implementatie als standaardprocedure bij een intra-uteriene inseminatie, hoewel zij
onderkennen dat dit implicaties voor de logistiek van een fertiliteitafdeling kent.

Gebruik ‘Risk of Malignancy Index’ maakt inzet
gynaecologisch oncoloog efficiënter
Akker AJ van den, Aalders AL,
Snijders MP, Kluivers KB, Samlal RA,
Vollebergh JH, Massuger LF.
Gynecol Oncol 2009 [Epub ahead of
print]
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In deze prospectieve cohortstudie onderzochten de auteurs of bij patiënten met ovariële cysten het gebruik van de RMI2 als voorgesteld door Tingulstad, de selectie voor
operatie met een oncologisch gynaecoloog kan verbeteren. Hiertoe werden 548 patiënten
in 10 ziekenhuizen in de regio Nijmegen geïncludeerd. Of een operatie al dan niet met
oncoloog werd gepland was gebaseerd op de klinische impressie van de behandelend
arts en voorafgaand aan de studie werd besloten de RMI niet in het klinisch beslisbeleid te gebruiken. Retrospectief werd op basis van de histopathologische diagnose
een verwijzing op basis van een RMI van 200 of meer geëvalueerd en vergeleken met
verwijzing op basis van klinische indruk. In totaal was in 76% van de patiënten sprake
van een benigne tumor, in 10% van een borderlineafwijking en in 14% was sprake van
een invasieve maligniteit. Voor de analyse werden borderlinetumoren onder de nietinvasieve afwijkingen gerekend. De AUC onder de ROC-curve was 0.89 voor de gehele
studiepopulatie, met een sensitiviteit respectievelijk specificiteit van 81% en 85% bij een
afkapwaarde van 200. Dit komt bij deze prevalentie van maligniteit overeen met een positief respectievelijk negatief voorspellende waarde van 48% en 96%. Van de 80 patiënten
met een maligniteit hadden er 15 een RMI-score onder de 200. Opvallend hierbij was dat
dit in 40% een clearcellcarcinoom betrof.
Bij verwijzing op basis van klinische impressie van maligniteit werd 64% van de patiënten gezamenlijk met een oncoloog geopereerd. Dit percentage stijgt tot 84% bij gebruik
van de RMI2 als selectiemethode. Daartegenover staat de inzet van de oncoloog bij achteraf gebleken niet-maligne afwijkingen, waar bij de huidige selectiepraktijk in 56% van
de benigne laesies een oncoloog betrokken was. Bij gebruik van de RMI daalt dit licht tot
50%. Gezien het feit dat multipele studies een adequatere stagering en cytoreductieve
chirurgie hebben laten zien bij operatie door een oncoloog in vergelijking met algemeen
gynaecoloog pleiten de auteurs voor gebruik van de RMI2 bij de work-up van patiënten
met ovariële cystes.
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