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Editorial

Nederlanders
S.A. Scherjon
Er ontbreekt bij de Nederlander een
– collectief– historisch besef. We doen
daar niet aan en weten er ook te weinig van. Het verleden interesseert ons
nauwelijks en dat is toch bijzonder.
Alle Amerikaanse schoolkinderen
bezoeken het weinig imponerende,
eenvoudig gemetselde graf van de
Father of His Country George Washington, een plek omgeven door uitgebreide veiligheidsmaatregelen, terwijl
het relatief recent gerestaureerde, rijk
geornamenteerde praalgraf van onze
’Vader des Vaderlands’, Willem van
Oranje, ontworpen door Hendrick de
Keyser en verborgen in de Nieuwe
Kerk te Delft, niet eens bewegwijzerd
is. Je kunt het imposante en toch op
zijn minst een ’overvloedig’ indrukmakende gedenkmaal gemakkelijk
van dichtbij benaderen en je ziet nergens iets van beveiliging. Maar nog
veel opvallender: geen schoolklassen èn geen uitgebreide educatieve
opstellingen over de rol van Willem
de Zwijger. Overigens wel een zeer
gedetailleerde en informatieve èn inhoudelijk sterke tentoonstelling over
de invloed van Bijbelvertalingen op
de taalontwikkeling en de eenheid in
de Nederlanden. Willem van Oranje,
die door vier huwelijken aan te gaan
eerst de bezittingen in de Nederlanden en door zijn laatste huwelijk met
Louise de Coligny in Frankrijk het
gebied en zijn naam Orange verwierf.
De steen op het graf waar alle latere
Oranjes zijn bijgezet, is een voorbeeld
van eenvoud, met ook een bescheiden
tekst: “We wachten het moment van
zijn – eventuele – wederopstanding
rustig af.” In Delft realiseer je je dat de
Beeldenstorm nog steeds rond waart
in onze hoofden. We weten ons te
beperken, zijn vooral individualisten:
de verlichting is niet voor niets van
hier afkomstig.
Ik heb mij verbaasd over de plek in
de Prinsenhof waar Willem Oranje
in 1584 dodelijk verwond werd door
de schoten van Balthasar Gerards,
toch gewoon een huurling die zich
als vluchteling in de nabijheid van de
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Prins wist te werken en daarmee zo
eenvoudig zijn plannen kon realiseren. Waarom zitten de kogelgaten
zo laag, vlakbij de traptreden en
waarom zijn de gaten ook zo groot.
Willem van Oranje was niet groot, in
tegenstelling tot wat een afbeelding
waarop hij op zijn paard zit je doet
vermoeden. Heeft hij gezeten toen hij
werd vermoord? Je gaat toch twijfelen
of de stigmata wel origineel zijn. Doet
het er toe?
Hoe anders gaan we om met
het voetbalteam. Ruim 12 miljoen
mensen die de wedstrijd in Nederland op de TV zien; 700.000 mensen
die de voetbalspelers bij terugkomst
toejuichen in Amsterdam. Zelfs alle
STER-reclame is aangepast. Het is
indrukwekkend om het KLM-toestel
zo stil en volstrekt in parallelle vlucht
begeleid te zien worden door een
oranje gekleurde F-16. Dit is echt
een feest van de Nederlanders. Hier
hebben we wel een boven individueel
besef, zij het dat de periode van dit
besef veel korter en recenter is. Hele
families met kleine kinderen, allemaal
in het oranje uitgedost – we verkleden
ons graag – trekken naar het museumplein; de trams zijn overvol en de
andere nietsvermoedende bezoekers
aan de stad verbazen zich. Het GVB
deelt mee dat er vandaag vanwege de
intocht niet voor het vervoer betaald hoeft te worden. Dit terwijl we
tweede geworden zijn; we dragen ons
verlies moedig en we zijn mogelijk
nog trotser op onze onverwachte
tweede plaats, dan we in 1988 waren
met een toen wel verdiend kampioenschap. We zijn meesterlijk gebleken
in het doen voorkomen alsof we niet
voelen dat we verliezers zijn.
Dat laatste gevoel bekruipt mij ook
ernstig met betrekking tot de donkere, somber makende stormen voor
de zoveelste keer losgebarsten boven
onze verloskundige organisatie. Er is
geen onderdeel van de geneeskunde
dat zich met zo’n grote regelmaat in
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een zo ongunstig daglicht, breed uitgemeten in de kranten weet te manifesteren. Bij de gynaecologie gebeurt
dit echt helemaal niet. Overigens ook
niet bij de andere specialismen of
de huisartsen. De hele reorganisatie
van de huisartsenzorg is geruisloos
verlopen, waardoor de eerste lijn
ingrijpend van karakter is veranderd.
De huisarts is geen gezinsarts meer
in de nauwe betekenis; dit is verloren gegaan. De huisarts verleent
zijn gezinszorg – vooral die met een
spoedkarakter of buiten de kantoortijden – via huisartsenposten, waaraan
de diensten veelal zijn verkocht, of
via de eerste hulp van de ziekenhuizen. Deze verandering, dit verlies van
de zo kenmerkende eerstelijnszorg,
dragen we lankmoedig; het komt niet
in de krant. De verloskunde komt
wel in de krant en opvallend genoeg
doen we het vooral zelf òf we laten
ons meenemen door iemand die alle
tijd heeft om ’kerngetallen’ in een –
achteraf te – vlot geschetst perspectief
te plaatsen. Daarbij lijkt het alsof we
– als bij ons beperkt historische besef
– niet erg diepgaand en overwegend
betrokken willen zijn bij de analyse.
En bij voorkeur eerst in de algemene
pers, ruim voordat een en ander
in de beroepsgroep besproken en
overwogen kan worden. Dat komt
onze beroepsgroep niet ten goede en
veroorzaakt heel veel onzekerheid onder vooral de zwangeren en collega’s
waarmee we samenwerken. Onze
apenrots is toch niet zo groot dat we
elkaar niet meer kunnen vinden voor
een dialoog. Dit ondermijnt onze positie en draagt bij tot een ten onrechte
verzwakking van onze beroepsgroep,
waardoor we ook in het andere spel
– bijvoorbeeld over inkomens en de
kosten die voor verdere verbetering
van de zorg noodzakelijk zijn – onze
kredieten verspeeld lijken te hebben.
Het is tijd dat we – als het over zoiets
belangrijks als onze zorgverlening
gaat – weer met één mond spreken.
Discussie vooral binnen de partij; éénheid naar buiten!

De partus na een geslaagde
uitwendige versie van een
stuitligging
L.A. Bergenhenegouwen en J.J. van Beek

Inleiding
Bij 3-5% van de vrouwen met een
aterme bevalling ligt de foetus in
stuitligging. De modus van bevallen bij een stuitligging is onderwerp
van discussie. Deze discussie is
verhevigd sinds de uitkomst van de
Hannahtrial in 2000.¹ Hierbij werd
gevonden dat een vaginale partus
bij stuitligging meer risico opleverde voor de neonaat dan een sectio
caesarea. Bij vervolgonderzoek
werd de draagwijdte afgezwakt
maar was inmiddels het sectiopercentage bij stuitligging gestegen
van 50% naar 80%.²,³ Door de discussie over de modus van bevalling en
het toegenomen sectiopercentage bij
stuitligging nam het aantal pogingen tot uitwendige versie toe.
Bij een uitwendige versie wordt
getracht de foetus uitwendig te
draaien naar hoofdligging. In de
klinische setting is de versie een
veilige methode indien de foetale
conditie goed wordt gecontroleerd.4,5 Recent is het nut van de
versiepoging bij stuitligging opnieuw besproken door Kuppens et
al. in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde.6 Het is in de meeste
klinieken gebruikelijk dat na een
geslaagde versie de controle wordt
voortgezet bij de oorspronkelijke
verwijzer. Hierbij gaat men uit van
de veronderstelling dat de risico’s
bij de partus na een geslaagde versie niet verhoogd zijn.7 Dit beleid
heeft er toe geleid dat de versie
soms weer in de verloskundige eerstelijnspraktijk wordt uitgevoerd.8
Er zijn echter ook prospectief
gerandomiseerde studies die aan
tonen dat de bevalling na geslaagde
versie niet vergelijkbaar is met de
bevalling bij primaire hoofdligging
en gepaard gaat met specifieke
risico’s.9-11

Wij vroegen ons daarom af of de
situatie in de specifieke Nederlandse verloskundige organisatie
wellicht hiervan zou verschillen.
We hebben daartoe gekeken naar
het partusverloop na een geslaagde
versie in onze praktijk met het
gangbare Nederlandse beleid. In
onze studie hebben we onderzocht
of een patiënte met een foetus in
hoofdligging na een geslaagde
uitwendige versie eenzelfde kans
heeft op een spontane vaginale baring als een patiënte met een foetus
die spontaan in hoofdligging ligt.
Patiënt en methode
Het betreft een retrospectief onderzoek met gematchte controles. Alle
patiënten die een uitwendige versie
ondergingen tussen januari 2002 en
juni 2006 werden geïncludeerd. De
versies werden verricht door een
team van vier gynaecologen.
Het aantal pogingen tot uitwendige
versie bij stuitligging in de periode
januari 2002 tot juni 2006 bedroeg
156. Hiervan waren 71 versies
geslaagd en 85 niet geslaagd. Van
de geslaagde versies draaiden
4 foetussen spontaan terug naar
stuitligging. Deze patiënten wilden
niet dat opnieuw een versiepoging
verricht zou worden, zodat in de
studiegroep 67 patiënten overbleven. In onze data was helaas niet
terug te vinden hoeveel patiënten
een versie weigerden, zodat we
over dit percentage patiënten geen
uitspraak kunnen doen. Om de
uitkomst van de partus na een
geslaagde uitwendige versie te
vergelijken met de uitkomst van
de partus bij een spontane hoofdligging werd per patiënt met een
geslaagde versie (studiegroep) twee
gematchte controles gezocht (con-

trolegroep). Matchen vond plaats
op pariteit, leeftijd, obstetrische
voorgeschiedenis (wel/niet een
vaginale baring in de anamnese,
wel/niet een sectio in de anamnese)
en amenorroe bij de partus. Eerstelijnspatiënten werden gematcht met
controlepatiënten uit dezelfde praktijk uit de eerste lijn, en tweedelijnspatiënten werden gematcht met
controlepatiënten uit de tweede
lijn (uit hetzelfde ziekenhuis). De
controlepatiënten zijn in dezelfde
periode bevallen als de patiënten
uit de studiegroep. Aangezien
er twee gematchte controles per
patiënt met een geslaagde versie
werden gezocht, bestond de controlegroep uit 134 patiënten. Van alle
patiënten die een uitwendige versie
ondergingen bij stuitligging tussen
januari 2002 en juni 2006 werd
een aantal items gescoord, zoals
amenorroe bij versie en bij partus,
obstetrische voorgeschiedenis,
leeftijd patiënte (tabel 1).
In tabel 2 is te zien dat er geen
significant verschil is in de basiskenmerken tussen beide groepen.
De uitwendige versie werd verricht
bij een amenorroe van 36-38 weken.
Voorafgaand aan de poging tot
uitwendige versie werd een echo
gemaakt ter bevestiging van de
ligging van de foetus, beoordeling
van de hoeveelheid vruchtwater
en lokalisatie van de placenta.
1) amenorroe bij versie
2) versie geslaagd/niet geslaagd
3) leeftijd patiënte
4) tocolyse bij versie
5) complicatie versie
6) amenorroe bij partus
7) wel/geen inleiding
8) modus van bevalling
9) gewicht en apgarscore van het kind
Tabel 1. Items overgenomen uit het patiëntendossier.
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Tevens werd er gedurende 20-30
minuten een cardiotocogram (CTG)
gemaakt. Vijftien minuten voor de
uitwendige versie kreeg de patiënte
tocolyse in de vorm van ritodrine
(Prepar®) 5 mg intramusculair.
Een Cochrane review heeft reeds
aangetoond dat tocolyse bij een uitwendige versie het succespercentage significant verhoogt.12 Direct
na de uitwendige versie (ongeacht
of de poging tot versie wel of niet
was geslaagd) werd opnieuw een
CTG gemaakt ter beoordeling van
de foetale conditie. Het CTG werd
binnen 24 uur herhaald. Rhesusnegatieve zwangeren kregen na de
versie 1000 EH antirhesus (D)immunoglobuline.
Statistische analyse
De gegevens werden geanalyseerd
met SPSS 14.0. Voor nominale
variabelen werd de chikwadraattoets toegepast, voor ratiovariabelen met symmetrische verdeling de
student-t-test en de Mann-Whitneytoets voor ordinale variabelen.
Een p-waarde van < 0,05 werd als
significant beschouwd. Logistische
regressie werd toegepast voor
analyse van factoren die de kans
op een spontane baring kunnen
beïnvloeden.
Uitkomsten
Bij geen van alle verrichte uitwendige versies deden zich complicaties
voor. Er waren 67 geslaagde versies.
Het succespercentage van de versiepoging was bij nulliparae 29% en bij
de multiparae 66%. De gemiddelde
leeftijd in de studiegroep was 31,5
jaar, de gemiddelde leeftijd in de
controlegroep was 30,9 jaar, statistisch niet significant verschillend (p
= 0,9). De obstetrische voorgeschiedenis was in beide groepen gelijk.
In de studiegroep had 58% van de
patiënten een vaginale baring in de
anamnese, in de controlegroep 57%.
De amenorroe bij de partus verschilde niet tussen beide groepen. Indien
er geen onderscheid gemaakt werd
in nulliparae en multiparae verschilde de uitkomst van de partus
niet significant tussen de studie- en
controlegroep (tabel 3).
Tabel 4 toont dat als nulliparae
afzonderlijk werden geanalyseerd,
de uitkomst wel significant verschillend is ten opzichte van de contro-
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Studiegroep

Controlegroep

P-waarde

Leeftijd

31,5 jaar

30,9 jaar

0,90

Geboortegewicht

3476 gram

3510 gram

0,410

Vaginale baring in anamnese

58,2 %

56,7 %

0,881

Inleiding

22,4%

19,3%

0,270

Tabel 2. Gegevens beide groepen.
Geen significante verschillen tussen studiegroep en controlegroep.

Spontane partus
Sectio caesarea
Vacuüm/forceps
Totaal

Studiegroep
50
(75%)
9
(13%)
8
(12%)

Controlegroep
113
(84%)
9
(7%)
12
(9%)

67

134

201

Tabel 3. Partusverloop hele studiegroep.
Studiegroep: geslaagde uitwendige versie naar hoofdligging.
Controlegroep: gematchte controles (spontane hoofdligging).
P = 0,205

Spontane partus
Sectio caesarea
Vacuüm/forceps
Totaal

Studiegroep
12
(48%)
7
(28%)
6
(24%)

Controlegroep
37
(74%)
6
(12%)
7
(14%)

25

50

75

Tabel 4. Partusverloop nulliparae.
Studiegroep: geslaagde uitwendige versie naar hoofdligging.
Controlegroep: gematchte controles (spontane hoofdligging).
P = 0,026
Oddsratio: kans op kunstverlossing na een geslaagde uitwendige versie is 0,56/0,26 = 2
Studiegroep

Controlegroep

Spontane partus

38
(91%)

76
(91%)

Kunstverlossing

4
(9%)

8
(9%)

Totaal

42

84

126

Tabel 5. Partusverloop multiparae.
Studiegroep: geslaagde uitwendige versie naar hoofdligging.
Controlegroep: gematchte controles (spontane hoofdligging).
legroep. In de studiegroep beviel
48% van de nulliparae spontaan,
in de controlegroep was dit 74%.
(p = 0,026). De oddsratio voor kans
op kunstverlossing na een geslaagde
uitwendige versie voor nulliparae
was 0,56/0,26 = 2. De analyse voor
modus van bevalling voor multiparae toonde geen statistisch significant verschil (tabel 5).
Vervolgens hebben wij gekeken of
andere factoren die mogelijk invloed
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hebben op de modus van bevallen
verschillend voorkwamen in de
groepen. Leeftijd, geboortegewicht
van het kind en inleiding van de
baring verschilden significant tussen nulliparae en multiparae maar
verschilden niet binnen de groepen
nulliparae of multiparae. Zie ook
tabel 2. Deze kenmerken bleken ook
geen onafhankelijke factoren voor
de kans op een spontane bevalling.

Uit de analyse van de modus van
bevallen van de studiegroep (geslaagde versie) ten opzichte van de
groep met een niet geslaagde versie
(dus een persisterende stuitligging)
werd in de studiegroep bij 13% een
sectio ceasarea verricht tegenover
86% in de groep van de niet geslaagde versie.
Beschouwing
In dit onderzoek hebben wij gekeken naar de uitkomst van de partus
na een succesvolle uitwendige
versie bij stuitligging. Terwijl Van
de Pavert in 1990 in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde het
nut van een uitwendige versie bij
aterme stuitligging13 niet groot
achtte, is inmiddels meermalen
aangetoond dat de uitwendige
versie succesvol is in het reduceren
van het aantal sectio’s.6,7
Hier tegenover staat dat na een
mislukte versiepoging onze patiënten moeilijk te motiveren waren
voor een vaginale baring. Dat een
niet geslaagde versie een negatief
effect zou kunnen hebben op het
vertrouwen in het natuurlijke beloop werd al geopperd door Van de
Pavert in 1990.13 Helaas konden wij
in onze data niet nagaan hoeveel
patiënten een uitwendige versie geweigerd hebben, derhalve kunnen
wij dat aspect van een uitwendige
versie aan de hand van deze studie
niet nagaan.
Eén van de belangrijke factoren
voor de kans op succes bij een
uitwendige versie is de pariteit.
Onze gegevens stemmen hiermee
overeen met de Nederlandse en
internationale literatuur.5-7 Met
toename van pariteit stijgt de succeskans snel tot vrijwel 100%. Na
een geslaagde uitwendige versie
was de uitkomst van de partus bij
multiparae vergelijkbaar met de
uitkomst van de controlegroep.
Daarentegen was na een geslaagde
uitwendige versie bij nulliparae de
kans op een instrumentele baring in
ons onderzoek tweemaal zo groot
als in de controlegroep. Het succespercentage van versie bij nullipara
was in onze groep met 29% lager
dan in de internationale literatuur
maar vergelijkbare bevindingen
werden ook beschreven in dezelfde
literatuur.13,14 In tegenstelling tot de
studie van Chan et al. verschilde
het inleidingpercentage in ons on-
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derzoek niet tussen de studiegroep
en de controlegroep.14 De kans op
foetale nood tijdens de baring was
niet verhoogd in onze versiegroep.
Ook vonden wij in tegenstelling
tot Chan et al. geen verschil in
geboortegewicht tussen de versieen controlegroep. Het geboortegewicht van de kinderen was in onze
studie alleen gecorreleerd met de
pariteit en had geen invloed op de
kans op kunstverlossing of sectio.
Hetzelfde gold voor de leeftijd van
de moeder. De amenorroe was een
matchingcriterium en verschilde
niet tussen de groepen. De totale
baringsduur was onvoldoende genoteerd en is daarom niet meegenomen in deze analyse.
Een verklaring voor het hoge
percentage kunstverlossingen
bij nulliparae met een geslaagde
uitwendige versie zou kunnen
liggen in het feit dat het slagen
van de versie mede afhangt van de
indaling van het voorliggend deel.
Een niet-ingedaalde stuit maakt de
kans op het slagen van de versie
groter.15 Over de oorzaak kunnen
wij in dit retrospectieve onderzoek
geen uitspraak doen maar mogelijk
bestaat er bij deze groep patiënten
ook een grotere kans op stagnatie
van de indaling durante partu.
Tevens zou het zo kunnen zijn dat
er meer liggingafwijkingen van het
caput durante partu voorkomen bij
kinderen die eerder in stuitligging
lagen. Een stagnerend baringsverloop en malpresentatie waren ook
factoren van belang in de vergelijkbare matchcontrolstudie van
Ben-Haroush et al.11
Een geslaagde uitwendige versie bij
een patiënte zonder een vaginale
partus in de anamnese moet gezien
worden als een risicofactor voor
een kunstverlossing. Dit verhoogde
risico op een kunstverlossing dient
ons inziens dan ook met de patiënte
besproken te worden, en een poliklinische baring is te overwegen. Bij de
baring moet de progressie goed in
de gaten worden gehouden. Bij stagnatie van de baring moet patiënte
laagdrempelig worden ingestuurd
naar de tweede lijn gezien de hoge
kans op een kunstverlossing.
Conclusie
Dit onderzoek richt zich op de
uitkomst van de partus na een
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geslaagde uitwendige versie bij
stuitligging. Bij het interpreteren
van de uitkomsten van dit onderzoek realiseren wij ons dat een mislukte versie wellicht een negatief
effect zou kunnen hebben op de
bereidheid van de patiënte om een
vaginale baring na te streven.
De uitkomst van de partus bij
multiparae is vergelijkbaar met een
controlegroep. Voortzetting van de
controles bij de primaire verwijzer
is hier dan ook op zijn plaats. Men
moet zich echter realiseren dat er
bij nulliparae met een geslaagde
uitwendige versie een significant
verhoogde kans bestaat op een
kunstverlossing. Wij adviseren
daarom ook dit verhoogde risico
met de patiënte te bespreken en een
poliklinische baring te overwegen.
Bij stagnatie van de baring dienst
laagdrempelig naar de tweede lijn
te worden verwezen in verband
met het verhoogde risico op een
kunstverlossing.
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Samenvatting
In dit retrospectieve onderzoek hebben
wij onderzocht in hoeverre zwangeren na een geslaagde uitwendige
versie van stuitligging naar hoofdligging eenzelfde kans hebben op een
ongecompliceerde vaginale baring als
zwangeren waarbij de foetus spontaan
in hoofdligging ligt. Daartoe hebben we
de uitkomsten na versie vergeleken met
een controlegroep, gematcht op obstetrische voorgeschiedenis, amenorroe bij
de partus en leeftijd van patiënte.
Voor multiparae was de uitkomst van
de partus vergelijkbaar maar bij nulliparae vonden wij dat het risico op een
kunstverlossing (sectio caesarea of vaginale kunstverlossing) na een geslaagde uitwendige versie twee keer zo hoog
was als bij nulliparae met een spontane
hoofdligging (de controlegroep).
Trefwoorden
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caesarea, uitwendige versie, spontane
hoofdligging
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Summary
In this retrospective study we compared the outcome of delivery in
patients who had a successful external
cephalic version with the outcome
in patients with spontaneous cephalic presentation. The controls were
matched for obstetric history, amenorrhoea and age. In multiparous women
the outcome was the same as for the
control group, but for nulliparous
women the chance of an instrumental
delivery or a caesarean section was
twice as high as in the control group.
Therefore our advice for nulliparous
women who had a successful external
version is to deliver not at home, but
in a hospital setting because of the increased risk for instrumental delivery
or caesarean section.
keywords
breech presentation, vaginal delivery,
caesarean section, external cephalic
version, spontaneous cephalic presentation
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Genitale ornamentatie bij vrouwen
G.T. van der Meer, W.C.M. Weijmar Schultz en J.M. Nijman

Introductie
Het piercen van lichaamsdelen is
de laatste twintig tot dertig jaar
fors in populariteit toegenomen en
onderdeel geworden van onze westerse samenleving. Waar piercings
eerder uitsluitend voorkwamen in
specifieke subculturen, zoals fetisjisten en punks, komen piercings
nu in alle lagen van de bevolking
voor. Ondanks deze toename in
populariteit bestaan er nog steeds
veel negatieve vooroordelen over
mensen met een piercing, ook
onder medewerkers in de gezondheidszorg. De oorsprong van deze
negatieve houding is terug te leiden
tot de geschriften van de antropoloog Cesare Lombroso die in 1896
stelde dat criminelen te herkennen
waren aan hun voorliefde voor
ornamentatie. Deze theorie en de
westers religieuze veroordeling
van beschadiging van het lichaam
liggen waarschijnlijk ten grondslag
aan onze negatieve houding ten
opzichte van (genitale) piercings.1
In de DSM-IV-classificatie van the
American Psychiatric Association
staat het piercen van het lichaam
zelfs nog beschreven als masochistische daad vallend onder seksuele
en genderidentiteitsstoornissen.
Uit meerdere studies blijkt echter
dat de gemiddelde vrouw met een
genitale piercing 25-35 jaar oud is,
Kaukasisch en heteroseksueel is,
een gemiddeld opleidingsniveau en
baan heeft, en in goede gezondheid
verkeert.2
De toegenomen incidentie van (genitale) piercings maakt de kans dat
men hiermee in praktijk te maken
krijgt reëel. Toename van kennis is
noodzakelijk om een onbevooroordeelde behandeling van patiënten
met genitale piercings mogelijk te
maken.
Geschiedenis
Het doorsteken van het lichaam
met ringen, naalden en andere objecten wordt in de meeste culturen
al langer dan duizend jaar beschre-
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ven. Historisch gezien beperken de
meeste piercings zich tot de oren,
mond en neus.3 Het piercen van het
mannelijke geslachtsorgaan wordt
in Borneo bij enkele stammen uit
gevoerd, waarbij men kleine beenderen inbrengt in de glans p
 enis
(palangs). In oude Mayaceremonies
(700 jaar na Christus) werden in
het kader van religieuze rituelen
de tong en genitalia van leden van
de koninklijke familie gepiercet.4
Penispiercings worden ook beschreven in de Kama Sutra die waarschijnlijk tussen de eerste en zesde
eeuw na Christus is opgesteld.5 De
meest populaire genitale piercing
bij mannen is vernoemd naar de
echtgenoot van koningin Victoria.
Deze zogenaamde prins Albertpiercing (afbeelding 1) bestaat uit een
ring door de urethrale meatus en
de ventrale zijde van de penis.5 In
ditzelfde Victoriaanse tijdperk zijn
ook beschrijvingen van tepelpiercings bij vrouwen gevonden.4 Over
de historie van genitale piercings
bij vrouwen is zeer weinig bekend.
Er zijn beschrijvingen van piercings
van de labia majora die gebruikt
werden om te verhinderen dat echtgenotes en slaven seksueel contact
zouden hebben met andere mannen. Hiertoe werden beide labia
met een slot aan elkaar verbonden.
De huidige genitale piercings bij
vrouwen dienen alle ter verfraaiing
en ter verhoging van het seksuele
genot. In feite zou men op basis van
de WHO-criteria voor Female Genital Mutilation (“the collective name
given to all procedures that involve the
partial or total removal of the external
female genitalia or other injury to the
female organs for cultural or non-therapeutic reasons”) kunnen spreken
van een type-IV-mutilatie. Aangezien genitale piercings bij vrouwen
in Engeland vallen onder de wet
die besnijdenis van het vrouwelijk
genitaal evenals elke andere verandering van het genitaal om niet medische redenen verbiedt, is hierover
weinig officiële literatuur bekend.4
De Nederlandse wet verbiedt het
piercen van de genitalia externa
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Afbeelding 1. Prins Albertpiercing.
onder de leeftijd van zestien jaar
sinds juni 2007. Sindsdien zijn
piercing-en tatoeagewinkels ook
verplicht te voldoen aan strenge
hygiënecriteria.
Procedure
Alvorens een piercing te zetten
wordt de huid met een desinfectans
gereinigd. Een twaalf tot zestien
gauge holle naald met daaraan het
sieraad wordt zonder verdoving
door de huid gestoken. Na plaatsing van de piercing is het dagelijks
schoonmaken van belang. Wrijving
van kleding moet zoveel mogelijk
voorkomen worden evenals seksuele activiteit gedurende minimaal
twee weken. De sieraden bestaan
uit titanium of niobium. Er zijn
twee types piercings, de barbell en
de captive bead. De barbell (afbeelding 2) bestaat uit een gekromde
dan wel een rechte schacht met
aan beide uiteinden een knop. Een
van beide knoppen kan verwijderd
worden door deze tegen de klok
in te draaien waarna het sieraad
kan worden verwijderd. De captive
bead (afbeelding 3) bestaat uit een

Afbeelding 2. Barbell.

Afbeelding 3. Captive bead.

incomplete ring die met beide
uiteinden verbonden is aan een
bol. Om deze piercing te verwijderen moet de ring met een tangetje
uitgebogen worden waardoor het
bolletje losschiet.6

Urethra

Verschillende types
genitale piercings bij
vrouwen
Door wetgeving en doordat er
minder weefsel is dan bij mannen
zijn er minder variaties in genitale piercings bij vrouwen dan bij
mannen. Daarnaast is de incidentie bij vrouwen laag wat blijkt
uit de resultaten van een NieuwZeelandse studie naar seksueel
gedrag en piercings bij vrouwen.
Van de 472 vrouwen hadden 139
een piercing op een andere locatie
dan de oorlel waarvan slechts drie
een genitale piercing.7 Er lijkt echter
een toename in populariteit onder
vrouwen te zijn waardoor er steeds
meer verschillende types piercings
op de markt komen met dientengevolge meer complicaties. Hieronder
volgt een kort overzicht van de
meest voorkomende genitale piercings bij vrouwen. Voor de meeste
piercings geldt dat de anatomie van
de vrouw bepaalt of een piercing
überhaupt gezet kan worden.
De vrouwelijke versie van de ‘prins
Albert’, de ‘prinses Albertina’ genoemd, is recent ontworpen en bestaat uit een ring die door de meatus urethra en de voorzijde van de
vagina loopt. Het is een zeldzame
piercing die moeilijk te plaatsen is
en waarvoor een vrij ruime meatus
urethra noodzakelijk is. Mictieproblemen en urineweginfecties zijn
beschreven complicaties evenals
uitscheuren tijdens de coïtus.
De Christinapiercing is geïntroduceerd in de jaren negentig en

Afbeelding 4. Christinapiercing.

Vagina

Clitoris

Labia
Clitoral Hood

Triangle Piercing
Afbeelding 5. Triangle (www.bmezine.com).

Afbeelding 6. Clitorispiercing (links vertikaal, rechts horizontaal).
vernoemd naar de eerste ontvanger
ervan (afbeelding 4). Deze piercing
wordt net onder het mons pubis geplaatst, daar waar de labia majora
samenkomen. Door de locatie is er
een hoge kans op rejectie en pijn
door druk op het sieraad wordt frequent beschreven. Het infectierisico
is hoog en het duurt gemiddeld
drie tot vier maanden voordat de
huid genezen is.
De triangle piercing wordt net onder de voorhuid van de clitoris en
achter de clitoris langs geplaatst en
stimuleert tijdens de coïtus de achterzijde van de clitoris wat voor een
verhoging van het seksueel genot
zorgt (afbeelding 5). Er bestaat een
significant risico op zenuwschade
en de genezing duurt acht tot
twaalf weken.
De clitorispiercing wordt verticaal dan wel horizontaal door de
clitoris geplaatst (afbeelding 6).
De clitoris moet groot genoeg zijn
om deze piercing veilig te kunnen

Afbeelding 7. Clitoral hood piercing.
plaatsen en niet bedekt zijn door
huid. Ook bij deze piercing is er
een reële kans op zenuwbeschadiging bij incorrecte plaatsing. De
hersteltijd bedraagt slechts twee tot
zes weken. Het plaatsen van een
clitoral hood piercing is een veiliger
optie (afbeelding 7) en is de meest
geplaatste genitale piercing bij
vrouwen.2 Deze wordt horizontaal
of verticaal door de voorhuid van
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tijd tot genezing bedraagt acht tot
twaalf weken.

Afbeelding 8. Fourchettepiercing.

De labia majorapiercings hebben
een hoge kans op rejectie mede
als gevolg van frictie door strakke
kleding en zweet (afbeelding 9). De
duur tot genezing bedraagt twee tot
maar liefst vier maanden. Labia minorapiercings worden veel minder
vaak uitgestoten en genezen aanmerkelijk sneller, namelijk binnen
twee tot zes weken (afbeelding 10).7
Zowel om esthetische redenen als
door de seksueel stimulerende
werking voor de vrouw is de labia
minorapiercing populair.
Motivationele aspecten

Afbeelding 9. Labia majorapiercings.

De meest genoemde drijfveer om
te kiezen voor een genitale piercing is seksuele zelfexpressie. De
hierna meest genoemde reden is
om het seksueel genot te verhogen gevolgd door de idee dat een
genitale piercing het gevoel van
uniek zijn bevordert. Andere in de
literatuur beschreven motivaties
zijn het verkrijgen van symbolische
kracht, rituele vieringen, avontuur
en cosmetiek.3 In tegenstelling tot
wat veelal gedacht wordt, bestaat
er geen correlatie tussen socioeconomische status, gebruik van
anticonceptiva, het aantal seksuele
partners of het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen.
Genitale piercings zijn daarnaast
niet exclusief geassocieerd met
homoseksualiteit.4
Complicaties

Afbeelding 10. Labia minorapiercings.
de clitoris geplaatst. De horizontale
versie is ondanks dat deze weinig
bijdraagt aan het seksueel genot om
esthetische redenen een populaire
piercing. De verticale piercing is de
gemakkelijkst te plaatsen piercing
die seksueel stimulerend werkt en
snel geneest.
De fourchette is minder populair
en wordt door het perineum via de
achterrand van de vagina geplaatst
(afbeelding 8). Er bestaat een grote
kans op uitscheuren en tijdens de
coïtus kan de piercing naar binnen
getrokken worden met pijn en
eventueel inscheuren tot gevolg. De
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Door de recent ingestelde wettelijke
hygiëne-eisen in Nederland is de
besmettingskans op hiv, hepatitis B
en C beperkt. Zoals bij elke chirurgische procedure bestaat er bij het
zetten van piercings een risico op
bloedingen en infecties. In geval
van een locale cellulitis bestaat de
behandeling uit desinfecterende
maatregelen en eventueel antibiotica. Bij ernstige infecties wordt
geadviseerd de piercing in situ te
laten omdat deze als een drain fungeert en verwijdering het risico op
abcesvorming doet toenemen.5 Bij
patiënten met een hartklepprobleem
bestaat er een endocarditisrisico met
hoge morbiditeit en mortaliteit.9
In het geval van genitale piercings
bestaan er specifieke risico’s. Bij
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mannen is er een kans op het
ontwikkelen van een gangreen van
Fournier met een hoog mortaliteitsrisico en fors mutilerende chirurgische excisie van het geïnfecteerde
weefsel tot gevolg. Piercings welke
door de urethra geplaatst worden,
geven soms aanleiding tot strictuurvorming, mictieklachten (LUTS)
en urineweginfecties. Bij vrouwen
is het in sommige gevallen aan te
raden tijdens de bevalling genitale
piercings te verwijderen om schade
aan moeder en kind te voorkomen.4
Volgens een studie van de Boer et
al. in 2006 zijn er echter geen aan
genitale piercings gerelateerde
complicaties bij vaginale bevallingen beschreven.10 Genitale sieraden
kunnen de werking van anticonceptiva beïnvloeden doordat condooms
sneller geneigd zijn te scheuren
en pessaria gemakkelijker kunnen
verplaatsen.8 Tijdens chirurgische
procedures moet er rekening mee
worden gehouden dat de stroom
van de diathermie door het metaal
van de piercing geleid kan worden
met als resultaat brandwonden ter
plaatse van de piercing. Bij MRIonderzoek is het aan te raden piercings te verwijderen. Ondanks dat
de meeste piercings gemaakt zijn
van niet-magnetisch metaal zijn er
goedkopere piercings op de markt
die tijdens MRI-onderzoek een
gevaar kunnen opleveren.4 Wanneer
piercings om medische redenen
verwijderd moeten worden kan dit
leiden tot ongerustheid bij de patiënte omdat sommige piercingopeningen snel dicht gaan zitten. Om
dit te voorkomen kan een stent, bij
voorbeeld een Venflon infuusnaald,
in de opening aangebracht worden.
Bij het verwijderen van de piercing
dient voorkomen te worden dat de
piercing doorgeknipt wordt. Dit kan
scherpe randen veroorzaken met
weefselbeschadiging en infectierisico tot gevolg.
De meest genoemde klacht na plaatsing van een genitale piercing is pijn
of een verhoogde gevoeligheid.3
Volgens een recent onderzoek onder
240 vrouwen doen zich in 64%
van de gevallen in het geheel geen
medische problemen voor. Wanneer
er echter problemen optreden, blijkt
men vaak terug te gaan naar de
piercer of zoekt men informatie op
het internet. Slechts 2% consulteert
een arts of verpleegkundige.2

Voordelen van genitale
ornamentatie
Omdat piercings soms gezet worden om een bepaalde traumatische
episode te verwerken, lijkt er voor
sommigen een therapeutische
werking vanuit te gaan. Door een
genitale piercing te laten zetten,
kan een lichaamsdeel waarvan men
zich eerder heeft gedistantieerd, bij
voorbeeld ten gevolge van seksueel
geweld, teruggeclaimd worden.
Omdat een piercing semipermanent
is, kan deze, wanneer het trauma
verwerkt is en de piercing niet
langer nodig is, weer verwijderd
worden.4 Uit onderzoek in de USA
blijkt van de 240 ondervraagde
vrouwen met genitale piercings
maar liefst meer dan de helft te
maken gehad te hebben met emotioneel, lichamelijk dan wel seksueel
misbruik. Meer dan een derde heeft
te maken gehad met gedwongen
seksueel contact.2
Onderzoek naar de eventuele
seksuele voordelen van piercings
leveren op dat er een toename is in
frequentie van seksuele behoefte,
mate van seksuele behoefte en opwinding. Er is geen significant verschil in het optreden van orgasme.11
De tevredenheid bedraagt 73-90%.3

Conclusie
De incidentie evenals de variatie
in genitale piercings bij vrouwen
neemt toe en daarmee ook de kans
op eventuele complicaties. Door
de kennis over genitale piercings
te verhogen en de vooroordelen te
verminderen zal de behandeling
van patiënten met piercinggerelateerde problemen verbeteren en zal
de kans toenemen dat men, indien
nodig, gemakkelijker medische
hulp gaat zoeken bij de reguliere
gezondheidszorg.
De foto’s zijn deels afkomstig van
piercingshop Passion for piercing in
Groningen.
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Summary
In the past 20 years, the popularity
of (intimate) body piercing has increased significantly and so have the
chances of being confronted with a
patient with (complications of) intimate
body piercings. Knowledge about this
subject will help treat this group of
patients with the necessary care and
without prejudice. This article provides
information about the various types of
genital ornamentation in women, the
complications and concerns regarding
the treatment of patients with intimate
body piercings.
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ST-analyse in Nederland:
de STAN(d) van zaken
M.E.M.H. Westerhuis, G.H.A. Visser en A. Kwee
namens de STAN-projectgroep van het Verloskundig Consortium
Inleiding
Sinds 2000 wordt de STAN®methode in de klinische praktijk toegepast. Hierbij wordt via een schedelelektrode samen met de foetale
hartfrequentie, ook het foetale electrocardiogram (ECG) geregistreerd.
Uit dierexperimenteel onderzoek is
gebleken dat veranderingen in het
ST-segment van het ECG correleren
met foetale hypoxie, die ontstaat of
verergert tijdens de baring.1,2 De STanalyser (STAN®-monitor; Neoventa
Medical, Göteborg, Zweden) is
ontwikkeld om het cardiotocografie
(CTG) te kunnen combineren met de
analyse van het ST-segment van het
ECG. Veranderingen in de vorm van

het ST-segment worden geautomatiseerd opgemerkt en er wordt
gealarmeerd bij een betekenisvolle
ST-verandering, ST-event genoemd.
Vervolgens geven de bijbehorende
STAN®-richtlijnen aan of interventie noodzakelijk is.3,4 Het STAN®concept is dus gebaseerd op een gecombineerde interpretatie van CTG
en ST-veranderingen. De relevantie
van een ST-verandering hangt af
van de visuele beoordeling van het
CTG, dat volgens een modificatie
van de criteria van de International
Federation of Gynaecology and
Obstetrics (FIGO) geclassificeerd
wordt als ‘normaal’, ‘suboptimaal’,
‘abnormaal’ of ‘(pre)terminaal’.5
Bij een normaal CTG kan men

eventuele ST-veranderingen op de
STAN®-monitor negeren. Bij een
(pre)terminaal CTG wordt directe
interventie geadviseerd, ongeacht
ST-veranderingen. In geval van een
suboptimaal of abnormaal CTG
laten de STAN®-richtlijnen zien bij
welke ST-veranderingen interventie
geadviseerd wordt. Die interventie
kan bestaan uit het opheffen van een
oorzaak van foetale nood, bijvoorbeeld hypertonie of overstimulatie,
of het overgaan tot termineren
van de zwangerschap. De STAN®richtlijnen kunnen worden gebruikt
vanaf een zwangerschapsduur van
36 weken (zie tabel 1 en 2). In figuur
1 wordt een voorbeeld van een
STAN®-registratie getoond.

CTG-classificatie

Basishartfrequentie

Normaal

• 110-150 bpm

Suboptimaal*

• 100-110 bpm
• 150-170 bpm
• korte periode bradycardie
(<100 bpm ≥ 3 min
• 150-170 bpm en verminderde variabiliteit
• >170 bpm
• persisterende bradycardie
(< 100 bpm > 3 min)
• Totaal verlies aan variabiliteit (< 2 bpm) en reactiviteit met of zonder deceleraties of
bradycardie

Abnormaal

Preterminaal

Variabiliteit
Reactiviteit
• 5-25 bpm
• Acceleraties

Deceleraties

• Vroege deceleraties
• Ongecompliceerde variabele
deceleraties met een duur
< 60 sec en een slagenverlies
< 60 slagen
• > 25 bpm (saltatoir patroon) • Ongecompliceerde variabele
• < 5 bpm > 40 min met afwedeceleraties met een duur
zigheid van acceleraties
< 60 sec en een slagenverlies
> 60 slagen
• < 5 bpm > 60 min
• Gecompliceerde variabele
• Sinusoidaal patroon
deceleraties met een duur
> 60 sec
• Herhaalde late deceleraties

Tabel 1. Classificatie van het CTG gebaseerd op FIGO-richtlijnen.5
* Combinatie van verschillende suboptimale kenmerken resulteert in een abnormaal CTG; Bpm= beats per minute
ST-event
Episodische T/QRSstijging

Normaal CTG

Suboptimaal CTG
• > 0.15

Abnormaal CTG
• > 0.10

• Expectatief beleid

Basislijn T/QRS-stijging • Continue monitoring • > 0.10
• > 0.05
Bifasische ST
• 3 bifasische ST-events** • 2 bifasische ST-events**

Preterminaal CTG
• Onmiddellijk
termineren baring

Tabel 2. ST-analyse.
Deze richtlijnen indiceren situaties waarin obstetrische interventie kan zijn vereist*
*
Interventie kan het beëindigen van de baring zijn of maternofoetale resuscitatie door het opheffen van een onderliggende oorzaak als bijvoorbeeld overstimulatie, maternale hypotensie of hypoxie.
**
De tijdsduur tussen bifasiche ST-events moeten worden gerelateerd aan het CTG-patroon en de klinische situatie.
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Nederlandse STAN-trial
Opzet
Tussen 1 januari 2006 en 15 juli
2008 werd binnen het Verloskundig
Consortium (www.studies-obsgyn.
nl/stan) een pragmatische multicenter gerandomiseerde trial uitgevoerd, die als doel had de (kosten)
effectiviteit van bewaking door middel van ST-analyse van het foetale
ECG te vergelijken met bewaking
door alleen het CTG.6 Drie academische en zes niet-academische opleidingsziekenhuizen participeerden
in de trial. Vrouwen durante partu,
ouder dan achttien jaar, met een
hoogrisico aterme zwangerschap
van een eenling in hoofdligging
werden gerandomiseerd voor bewaking door middel van het CTG met
ST-analyse (indexgroep) of bewaking door middel van het CTG zonder ST-analyse van het foetale ECG
(controlegroep). Er was een strikt
protocol voor het verrichten van
MBO’s, in de indexgroep beperkt
tot drie situaties: 1) start van een
STAN®-registratie met een sub- of
abnormaal CTG; 2) abnormaal CTG
> 60 minuten zonder ST-events; 3)
slechte ECG-signaalkwaliteit met
een sub- of abnormaal CTG. Het
verdere obstetrische beleid werd
geleid door de STAN® klinische
richtlijnen (tabel 1 en 2).
De primaire uitkomst was metabole
acidose gedefinieerd als een arteriële
navelstreng pH lager dan 7,05 met
een basentekort (BD) berekend in
de extracellulaire vloeistof hoger
dan 12 mmol/L. Een secundaire
uitkomst was metabole acidose
gedefinieerd als een arteriële navelstreng pH lager dan 705 met een
basentekort berekend in bloed hoger
dan 12 mmol/L. Overige secundaire uitkomsten waren het aantal
pasgeborenen met een apgarscore
lager dan vier en zeven respectievelijk na één en tien minuten, het
totaal aantal neonatale opnames en
opnames op een neonatale intensive
care afdeling (NICU), het aantal pasgeborenen met matige tot ernstige
hypoxisch ischemische encefalopathie (HIE) volgens Sarnat7, het
aantal instrumentele bevallingen,
het aantal bevallingen met MBO en
de kosten (niet verder vermeld in dit
artikel).
Resultaten
In totaal werden 5681 vrouwen
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Figuur 1. Voorbeeld van een STAN®-registratie.
Opmerking: In dit voorbeeld een papiersnelheid van 1 cm/minuut in plaats van 2 cm/minuut
gebruikt.
Van boven naar beneden: de foetale hartslag, uterusactiviteit en de T/QRS-ratio weergegeven
door kruisjes. De foetale hartslag laat gecompliceerde variabele deceleraties zien, waardoor het
CTG volgens de STAN-richtlijnen (tabel 1) als abnormaal geclassificeerd wordt. De T/QRS-ratio
laat een variabel patroon zien, dat tot twee significante T/QRS-stijgingen leidt. Deze worden
weergegeven door de zwarte horizontale balkjes met ‘ST Event’ erin. Voor ieder ST-event wordt
het exacte tijdstip, type en de waarde uitgelegd onder de registratie. Volgens de STAN-richtlijnen
(tabel 2) is er in dit voorbeeld vanwege een abnormaal CTG met significante ST-events (basislijn
T/QRS-stijging van 0,06 en 0,09) een reden tot interventie.
gerandomiseerd, waarvan 2832 voor
de index- en 2849 voor de controlegroep. Na randomisatie werden 14
vrouwen geëxcludeerd (vijf in de index- en negen in de controlegroep),
omdat ze niet aan de inclusiecriteria
voldeden. Data van 5667 (2827 in de
index- en 2840 in de controlegroep)
vrouwen werden geanalyseerd volgens het intention-to-treat-principe.
Het microbloedonderzoek (MBO)percentage in de indexgroep was
10,6% vergeleken met 20,4% in de
controlegroep (relatief risico (RR)
0,52; 95% betrouwbaarheidsinterval
(BI) 0,46 tot 0,60). De incidentie van
de primaire uitkomst was 0,7% in de
index- versus 1,1% in de controlegroep (RR 0,70; 95% BI 0,38 tot 1,28).
Indien metabole acidose werd geanalyseerd gebaseerd op pH en BD
berekend in bloed (zoals de meeste
bloedgasapparaten het berekenen),
waren de respectievelijke incidenties
1,6% en 2,6% (RR 0,63; 95% BI 0,42
tot 0,94). Het aantal instrumentele
bevallingen, lage apgarscores, neonatale opnames en pasgeborenen
met matige tot ernstige HIE was
vergelijkbaar tussen de groepen. Er
waren vijf perinatale sterftes (drie
in de index- en twee in de controlegroep), waarvan drie veroorzaakt
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werden door een lethale congenitale
aandoening en twee door acute
asfyxie (1 uterusruptuur en 1 onverklaard).13
De tweejaars neurologische followup wordt in juli 2010 afgerond.
Overige trials
Een cochrane meta-analyse uit 2009
bevat 4 gerandomiseerde trials
waarin het CTG werd vergeleken
met CTG plus ST-analyse bij 9635
vrouwen durante partu (tabel 3).8-12
Gebruik van ST-analyse ging samen
met een (niet-significante) lagere
frequentie van metabole acidose
bij de geboorte (relatief risico (RR):
0,73; 95%-BI: 0,49-1,09) en van
neonatale encefalopathie (RR: 0,37;
95%-BI: 0,14-1,00).12 Bij gebruik van
ST-analyse werden minder vaginale
kunstverlossingen verricht (RR: 0,87;
95%-BI: 0,87-0,96), zonder een verschil in het aantal keizersnedes (RR:
0,97; 95%-BI: 0,84-1,14).12 In alle onderzoeken was het in beide groepen
toegestaan MBO’s te verrichten op
eigen initiatief of op indicatie. Wanneer ST-analyse werd toegepast, was
de frequentie van MBO’s significant
lager (RR: 0,65; 95%-BI: 0,59-0,72).12

Metabole acidose**
CTG
CTG+ST
%
%
Westgate†8
N=2434
Amer-Wåhlin†9
N=4966
Ojala†10
N=1472
Vayssiere*11
N=739
Westerhuis13
N=5681

Interventies Foetale nood
CTG
CTG+ST
%
%

Incidentie MBO
CTG
CTG+ST
%
%

1.40

0.55

9.1

5.0

9.4

7.6

1.44

0.57

8.0

5.9

11.0

9.0

0.7

1.7

8.5

7.0

15.6

7.0

2.8

3.0

37.0

33.6

62

27

1.1

0.7

8.3

9.2

20.4

10.6

Tabel 3. Overzicht van de belangrijkste uitkomstmaten van de tot nu toe beschikbare 5 trials waarbij gerandomiseerd werd
tussen bewaking door middel van cardiotocografie (CTG) versus bewaking door middel van CTG plus ST-analyse.
Significante verschillen (p<0.05) zijn schuin- en dikgedrukt
† trial geanalyseerd in de Cochrane meta-analyse 2006 12
* inlcusiecriteria verschillen van de andere 3 trials
** gedefinieerd als pHa < 7,05 en BDaecf > 12 mmol/l
Klinische beperkingen
van bewaking door
ST-analyse van het
foetale ECG
De STAN®-methode is gebaseerd op
visuele beoordeling van het CTG. De
grote variatie in CTG interpretatie
tussen verschillende beoordelaars
speelt dus logischerwijs ook een rol
bij bewaking door STAN®.14,15 Een
tweede potentiële beperking van de
STAN®-methode, deels veroorzaakt
door de visuele (onbetrouwbare)
beoordeling van het CTG, is het
inconsistent volgen van de (STAN®)
klinische richtlijnen. Eerder beschreven we drie casus, waarin ondanks
bewaking door ST-analyse van het
foetale ECG, kinderen met ernstige
acidose (arteriële navelstreng pH
< 7,00) geboren werden. Deze casus
laten zien dat er bij het voorkomen
van perinatale metabole acidose
in de klinische praktijk, enkele
beperkingen bij het gebruik van de
STAN®-methode naar voren komen.
Slechte ECG-signaalkwaliteit, moeilijkheden bij de correcte interpretatie
van het CTG, het consequent volgen
van de STAN® klinische richtlijnen
en de tot op heden incomplete
kennis over de intrapartum foetale
pathofysiologie (bijvoorbeeld in
de situatie van maternale koorts),
kunnen leiden tot onverwachte en
ongunstige uitkomsten.16 Mede naar
aanleiding van deze casus leidde een
consensusoverleg tussen Europese
STAN®-experts in 2007 in Utrecht
dan ook tot aanvulling op de richtlijnen (zie tabel 4 en 5).4
Secundaire analyses van de kinderen

met slechte uitkomst in de trial en
analyse van de verrichte MBO’s in
de STAN®-arm van de trial laten ook
zien dat er ruimte is voor verdere
verbetering. In geval van een slechte
neonatale uitkomst in de STAN®arm (n=26) waren in 40% van deze
casus de richtlijnen niet gevolgd en
door een panel werd beoordeeld dat
in de helft (n=13) van de gevallen
het kind eerder (> 20 minuten voor
daadwerkelijke geboorte) geboren
had kunnen worden. Bij beoordeling
van de MBO’s bleek 42% (n=142)
niet volgens de richtlijnen verricht.
Hierbij was slechts 1 casus met een
pH in het MBO < 7 ,20.

Voor gebruik ST-analyse
- ≥ 36 weken
- Gebroken vliezen
- Geen contra-indicatie gebruik inwendige
elektrode
- Ontsluitingsfase, geen actief of reflectoir
persen
Bij begin ST-analyse
- Check reactiviteit en ’non deteriorating’ fetal
state; classificeer CTG
- Check normale ECG-golf met voldoende
signaalkwaliteit
- Check Event Log bericht ’Basislijn T/QRS
bepaald’
Tabel 4. STAN® klinische richtlijnenchecklist.

– Interventie hangt af van de oorzaak van de foetale nood en de fase van de bevalling.
Het omvat gekwalificeerde beoordeling van het CTG, opheffen van oorzaken van
de foetale nood (zoals overstimulatie of maternale hypotensie) en termineren van de
baring.
– Tijdens de uitdrijvingsfase betekent interventie dat onmiddellijk beëindiging van
de baring (kunstverlossing) is geïndiceerd tenzij spontane geboorte wordt verwacht
binnen 5-10 minuten.
– Als het CTG langer dan 60 minuten abnormaal is, of eerdere als er een snelle verslechtering is, met normaal ST, is gekwalificeerde beoordeling met het checken van
de foetale conditie vereist.
– Bij een preterminaal CTG is termineren van de baring altijd geïndiceerd, onafhankelijk van de ST-informatie.
– Bij een pauze in de registratie of slechte signaalkwaliteit met periodes van missende
T/QRS-ratios > 4 minuten kunnen ST-events gemist worden: beleid is afhankelijk
van het CTG-patroon en de klinische situatie.
– Bij aanwezigheid van maternale koorts kan bij een suboptimaal CTG elk ST-event als
significant worden beschouwd.
Tabel 5. Informatie voor het gebruik van de STAN® klinische richtlijnen.
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Implementatie

STAN-projectgroep

Zorgvuldige implementatie is van
groot belang. Regelmatige training
en bespreking van casus is dan
ook essentieel. Niet alleen om de
STAN®-richtlijnen te beheersen,
maar ook om de beoordeling van
het CTG, ons inziens de zwakke
plek van de STAN®-methodologie,
te blijven trainen. In het UMC
Utrecht wordt vier keer per jaar
een door de NVOG geaccrediteerde
STAN®-cursus georganiseerd. Ook
voor feedback over registraties zijn
de auteurs van dit artikel beschikbaar.
Een verder implemetatietraject en
evaluatie van het gebruik van de
STAN®-methodologie moet uitgewerkt worden.

Eline van den Akker, Jeroen Becker,
Erik van Beek, Saskia Bijvoet,
Thierry van Dessel, Addy Drogtrop, Herman van Geijn, Peppino
Graziosi, Jan van Lith, Ben Willem Mol, Carl Moons, Jan Nijhuis,
Guid Oei, Herman Oosterbaan,
Martina Porath, Robbert Rijnders,
Nico Schuitemaker, Lia Wijnberger, Christine Willekes, Maurice
Wouters, Annemiek Bolte, Gerard
Visser, Michelle Westerhuis en
Anneke Kwee

Conclusie
Alhoewel de resultaten van de verschillende trials niet eenduidig zijn,
laat de Nederlandse STAN®-trial
zien dat met gebruik van STAN®
er minder kinderen met acidose
geboren worden met een gelijkblijvend aantal kunstverlossingen en
sectio’s. Deze resultaten worden
bereikt met een reductie van 50%
in MBO’s. Directe neonatale uitkomsten zijn niet verschillend, de
tweejaars follow-up wordt binnenkort afgerond. Het volgen van de
richtlijnen en de beoordeling van
het CTG zijn echter van cruciaal
belang. Zorgvuldige implementatie
is dan ook vereist.
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Samenvatting
ST-analyse van het foetale electrocardiogram (ECG; STAN®) is een relatief
nieuwe methode van intrapartum
foetale bewaking. Dit artikel beschrijft
de stand van zaken omtrent deze
methode. In een recente Nederlandse
multicenter klinisch gerandomiseerde
trial werden 5681 vrouwen met een
aterme eenlingzwangerschap in hoofdligging geïncludeerd en bewaakt door
cardiotocografie (CTG) met of zonder
ST-analyse van het foetale ECG. Bij
bewaking door middel van CTG met
ST-analyse worden minder kinderen
met acidose geboren, bij een gelijkblijvend aantal instrumentele bevallingen.
De noodzaak tot het verrichten van
microbloedonderzoek (MBO) was sterk
gereduceerd. Gebruik van ST-analyse
gaf echter geen verbetering van de
neonatale uitkomst op korte termijn,
gemeten aan apgarscore, encephalopathie en NICU-opname. De resultaten
van de langetermijnfollow-up worden
deze zomer verwacht.

Trefwoorden
foetale bewaking, cardiotocografie,
CTG, microbloedonderzoek, foetaal
ECG, ST-analyse
Summary
ST-analysis of the fetal electrocardiogram (ECG; STAN®) is a relatively new
method for intra partum fetal monitoring. This article provides an update of
the use of this method in The Netherlands. In a recent Dutch multicenter randomised clinical trial 5681 women with
a term singleton pregnancy in cephalic
presentation were included and monitored by cardiotocography (CTG) either
with or without ST-analysis of the fetal
ECG. This trial showed that monitoring
by CTG plus ST-analysis leads to a reduction in the number of children born
with acidosis, with an equal number of
instrumental deliveries. Furthermore,
the need to perform fetal blood sampling was significantly reduced.
Keywords
fetal monitoring, cardiotocography,

(CTG), blood sampling, fetal ECG, STanalysis
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Wachttijden voor vrouwen met
endometriumcarcinoom
Evaluatie van patiëntenlogistiek in een algemeen ziekenhuis
G.J.J.M. Muijsers

INLEIDING
Na invoering van de Landelijke
Transmurale Afspraak (LTA) Vaginaal bloedverlies in de postmenopauze
in 20021 is de werkwijze met de
regionale huisartsen afgestemd en
geïmplementeerd. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van een speciaal
aanvraagformulier voor gynaecologische echodiagnostiek. Naast een
beoordeling van de totale endometriumdikte (TED) kan de huisarts
echodiagnostiek aanvragen ter
beoordeling van de positie van een
iud, alsmede de vitaliteit en termijn
van een zwangerschap. Bij verdenking op andere gynaecologische
afwijkingen vindt echodiagnostiek
alleen plaats als onderdeel van een
volledig gynaecologisch consult.

Een overgrote meerderheid van de
vrouwen met postmenopauzaal
bloedverlies wordt verwezen na
correcte toepassing van de LTA, terwijl een minderheid wordt verwezen zonder voorafgaand onderzoek
door de huisarts zelf.
Een valkuil bij toepassing van de
LTA is het ontbreken van duidelijke
afspraken omtrent de logistiek bij
vermeende pathologie. Een patiënte
met een TED > 4 mm kan:
1. worden terugverwezen naar de
huisarts met het advies om te
verwijzen naar een gynaecoloog
voor histologische diagnostiek
van het endometrium;
2. onverwijld ingepland worden
voor histologische diagnostiek op
korte termijn;
3. direct aansluitend aan de vagi-

nale echoscopie een endometriumaspiratie ondergaan.
Diverse medische en organisatorische argumenten kunnen van
invloed zijn op de keuze van het
beleid:
1. Zijn er concrete afspraken over
(terug)verwijzing tussen huisarts
en gynaecoloog?
2. Wordt de echoscopie verricht
door een echoscopist of een gynaecoloog?
3. Is er alleen tijd gereserveerd voor
een echoscopie of voor een volledig gynaecologisch consult?
4. Loopt het spreekuur op tijd of
loopt het spreekuur uit?
5. Vraagt de patiënte veel aandacht
en uitleg of niet?
6. Is patiënte angstig en opteert zij
voor onderzoek onder analgesie?
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7. Zijn er problemen te verwachten
bij het uitvoeren van een endometriumaspiratie (virginitas,
nullipariteit, morbide obesitas)?
8. Welke (on)mogelijkheden biedt
de DBC-bekostigingsstructuur?
Door het ontbreken van een intern
protocol ten aanzien van de verdere
logistiek bij het vaststellen van een
TED > 4 mm was het tempo waarin
en de wijze waarop een histologisch diagnose tot stand kwam,
sterk variabel.
Onderstaande casus vormde aanleiding tot een aantal onderzoeksvragen.
CASUS
Een 47-jarige vrouw wordt op 7 mei
2003 door de huisarts verwezen
met postmenopauzaal bloedverlies.
Op 27 mei 2003 wordt zij door een
gynaecoloog gezien. Patiënte heeft
vaginaal bloedverlies vanaf begin
mei 2003, alsmede wat buikpijnklachten. Patiënte is nooit zwanger
geweest. Sinds twee jaar heeft
zij geen menstruaties meer. Bij
gynaecologisch onderzoek wordt
een pinpoint ostium gezien. De
TED bedraagt 8,3 mm. Geprobeerd
wordt een endometriumaspiratie
te verrichten, maar dit mislukt.
Patiënte wordt (zonder spoed of
voorrang) aangemeld voor een
diagnostische hysteroscopie. De
ingreep vindt plaats op 28 augustus
2003. De hysteroscopist ziet atrofie
van het cavum uteri met suspecte
endometriumpoliepen en adviseert abdominale hysterectomie.
Histologisch onderzoek van een
biopt met een maximale doorsnede
van 12 mm toont poliepweefsel met
simpele hyperplasie. Geen dysplasie of maligniteit.
Op 17 september 2003 wordt patiënte aangemeld voor hysterectomie
en op 30 september 2003 ondergaat patiënte een laparotomie met
verwijdering van uterus en adnexa.
Op het peritoneum van de linker
bekkenwand wordt een kleine
tumor aangetroffen en verwijderd.
Histologisch onderzoek toont adenocarcinoom van het endometrium,
met massale ingroei in het myometrium, vrijwel overal reikend tot op
minder dan 1 mm van de serosa
van de uterus. Opvallende vaso-invasieve groei in venen en lymfespleten. Beide ovaria met serosale
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metastasen en tumor op de laterale
bekkenwand met metastase. FIGOstagering: stadium IIIa, graad 2.
Patiënte wordt radiotherapeutisch
nabehandeld. In 2004 ontwikkelt
zich bij patiënte een locaal recidief,
alsmede lever- en longmetastasen,
waarvoor palliatief chemotherapie
wordt gegeven. In februari 2005
overlijdt patiënte aan de gevolgen
van gemetastaseerd carcinoom.
VRAAGSTELLING
Op bovenstaande casus kan velerlei
commentaar worden gegeven.
De meest prangende vragen voor
onze eigen praktijkvoering hadden
betrekking op de wachttijd voor
de diagnostische hysteroscopie (3
maanden), alsmede de vals-negatieve histologie bij hysteroscopie, ondanks een weefselbiopt van 12 mm
doorsnede. Op grond van meerdere
gevallen, waarbij de diagnose pas
na veel vertraging gesteld werd,
is besloten te onderzoeken hoe het
werkelijke diagnostische traject
zich verhoudt tot het wenselijke diagnostische traject. Getracht wordt
antwoord te geven op de volgende
vragen:
1. Wat is een redelijke termijn voor
het traject van diagnostiek tot aan
eerste behandeling van endometriumcarcinoom?
2. Hoe is het tijdsverloop bij
diagnostiek en behandeling van
endometriumcarcinoom in onze
dagelijkse praktijk?
3. Indien er sprake is van vertraging, waar treedt deze vertraging
dan op en hoe kan deze vertraging in de toekomst vermeden
worden?
MATERIAAL EN METHODEN
Om antwoord te geven op de vraag
betreffende een redelijke termijn
voor diagnostiek en behandeling
van endometriumcarcinoom, werd
gebruik gemaakt van de LTA Vaginaal bloedverlies in de postmenopauze1,
de NVOG richtlijn Diagnostiek bij
abnormaal bloedverlies in de postmenopauze2, alsmede het Advies inzake
wachttijdnormen in de kankerzorg van
het KWF3.
Antwoord op de vraag naar het
tijdsverloop bij diagnostiek en behandeling in de dagelijkse praktijk
wordt gegeven door analyse van de
dossiergegevens van alle vrouwen
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met endometriumcarcinoom vastgesteld in Ziekenhuis Rivierenland
Tiel (ZRT) in de periode 1 januari
2002 tot 1 januari 2007. De volgende
gegevens werden uit het dossier
overgenomen: aard van de klachten, datum van optreden van eerste
klacht, datum van eerste bezoek
aan huisarts, datum van eerste bezoek aan gynaecoloog, aard van het
diagnostisch traject, datum waarop
gynaecoloog de histologische diagnose ontvangt, datum van eerste
behandeling. Door middel van
gemiddelde en mediane waarden,
minima en maxima, werden de
verschillende wachttijden in kaart
gebracht.
Bij het beantwoorden van de vraag
naar het hoe en waarom van vertraging zijn van elke patiënt afzonderlijk de verschillende wachttijden
gekoppeld aan het doorgemaakte
onderzoekstraject, te weten endometriumaspiratie, hysteroscopie
en/of curettage.
RESULTATEN
Antwoord op de vraag betreffende
een redelijke termijn voor vaststelling en behandeling van kanker
wordt gegeven in het KWF-advies
inzake wachttijdnormen in de
kankerzorg3. Het KWF stelt vast
dat de kans op genezing groter is
naarmate de tumor in een vroeger
stadium wordt ontdekt en behandeld. De groeisnelheid varieert
per type kanker en per patiënt.
Voor een individuele patiënt is
het daardoor bijna onmogelijk om
de groeisnelheid en daarmee de
gevolgen van wachten op haar
overlevingskans te bepalen. Elke
vertraging draagt in principe bij
aan een vermindering van de kans
op genezing. Na een uitgebreid
onderzoek van de wetenschappelijke literatuur moet het KWF
concluderen dat er geen ‘harde’
gegevens bestaan over wachttijden
voor patiënten met kanker en ook
niet over de gevolgen van wachten.
Het is daarom moeilijk om op basis
van wetenschappelijk onderzoek
aan te geven hoe lang wachttijden
mogen zijn. Het KWF stelt dat de
Treeknormen4,5 niet toereikend zijn
voor levensbedreigende ziekten als
kanker. Het KWF heeft daarom zelf
striktere wachttijdnormen opgesteld voor verschillende stappen in
de zorg voor patiënten met kanker.

De KWF-richtlijnen zijn als volgt:
- toegangstijd huisarts: 3 werk
dagen (of 5 kalenderdagen)
- toegangstijd polikliniek/specialist: 1-5 werkdagen (of 3-7 kalenderdagen)
- wachttijd voor diagnostiek en
indicatiestelling: 10 werkdagen
(of 14 kalenderdagen)
- wachttijd tot eerste behandeling:
15 werkdagen (of 21 kalenderdagen).
Verder stelt het KWF dat de totale
behandelingsduur zo compact
mogelijk moet zijn.
In totaal werd tussen 2002 en
2007 bij 70 vrouwen de diagnose
endometriumcarcinoom gesteld.
Twee patiënten werden geëxcludeerd. Bij 1 vrouw werd endometriumcarcinoom vastgesteld, nadat
zij geopereerd was wegens een
prolaps. Zij had voor de operatie
geen klachten of verschijnselen die
wezen in de richting van endometriumcarcinoom. De andere patiënte had een ernstige hartkwaal,
waardoor diagnostiek om medische
redenen uitgesteld moest worden.
Van 2 patiënten zijn de gegevens
niet compleet. Zij weigerden na
diagnostiek verdere behandeling.
Voor zover beschikbaar worden de
gegevens wel meegenomen in de
analyse. Van 66 patiënten werden
dus complete gegevens verkregen, van 2 patiënten incomplete
gegevens. De periode die verstrijkt
tussen eerste klacht (bij alle patiënten is dit vaginaal bloedverlies dan
wel bloederige afscheiding) en het
eerste bezoek aan de huisarts kan
erg variëren. Naarmate de klacht
langer heeft bestaan, neemt de onnauwkeurigheid toe. Uitschieters
van erg lang wachtende patiënten
beïnvloeden de gemiddelde wachttijd onevenredig. Derhalve worden
aan de hand van de criteria van het
KWF 4 groepen onderscheiden met
bijpassende wachttijdbegrenzing.
Groep 1: korte wachttijd; verkorting
is niet realistisch en waarschijnlijk
niet nodig.
Groep 2: normale wachttijd; wachttijd is realistisch en waarschijnlijk
acceptabel.
Groep 3: lange wachttijd; wachttijd is langer dan nodig, maar niet
extreem.
Groep 4: te lange wachttijd; wachttijd is onacceptabel lang.

Groep

Aantal Percentage

1 (< 5 dagen)
kwf

16

23 %

2 (6-14 dagen)

12

17 %

3 (2-6 weken)

18

26 %

4 (> 6 weken)

22

33 %

Tabel 1. Wachttijd tussen eerste klacht
en bezoek aan huisarts (n=68).
In tabel 1 is de frequentieverdeling
van de 4 groepen te zien.
Uit de tabel valt af te leiden dat minder dan een kwart van alle vrouwen
met bloedverlies na de overgang
de huisarts bezoekt binnen enkele
dagen, zoals het KWF dat zou wensen. Minder dan de helft van alle
vrouwen bezoekt de huisarts binnen
2 weken. Een derde van de vrouwen
gaat pas laat (na meer dan 6 weken)
voor het eerst naar de huisarts.
De volgende fase in de wachttijd
tot behandeling is de periode van
bezoek aan huisarts tot bezoek aan
specialist (tabel 2). Volgens het KWF
moet dit bezoek binnen 5 werkdagen (= 7 kalenderdagen) mogelijk
zijn.
Groep
1 (< 7 dagen)
KWF
2 (8-14 dagen)
3 (2-6 weken)
4 (> 6 weken)

Aantal Percentage
33
48 %
20

30 %

14

20 %

1

1%

Tabel 2. Wachttijd tussen bezoek aan
huisarts en eerste bezoek aan gynaecoloog (n=68).
In bijna de helft van de gevallen
wordt het criterium van het KWF
gehaald, en bijna 8 van 10 patiënten komt binnen 2 weken bij de
specialist.
De derde fase in de totale wachttijd
is de periode tussen eerste bezoek
aan de gynaecoloog en het stellen
van de diagnose c.q. indicatie tot
behandeling (tabel 3). Het KWF stelt
dat deze periode beperkt zou moeten zijn tot 10 werkdagen (14 kalenderdagen). In de periode 2002-2007
lukte het in 55% van de gevallen aan
dit criterium te voldoen.

Groep

Aantal Percentage

1 (< 14 dagen)
KWF

38

55 %

2 (2-6 weken)

19

28 %

3 (6-12
weken)

9

13 %

4 (> 12
weken)

2

3%

Tabel 3. Wachttijd tussen eerste bezoek
aan gynaecoloog en indicatiestelling
(n=68).
Groep
Aantal Percentage
1 (< 21 dagen) 30
45 %
KWF
2 (3-6
24
37 %
weken)
3 (6-12
10
15 %
weken)
4 (> 12 weken)
2
3%
Tabel 4. Wachttijd tussen indicatiestelling en eerste behandeling (n=66).
Groep

Aantal

1 (< 3 weken)

2

Percentage

2 (< 6 weken) KWF

18 + 2 = 27 % + 3 %
20
= 30 %

3 (6-12
weken)

34

52 %

4 (> 12
weken)

12

18 %

3%

Tabel 5. Wachttijd tussen bezoek aan
huisarts en eerste behandeling (n=66).
Het KWF adviseert een periode van
maximaal 3 weken tussen indicatiestelling enerzijds en start van de
behandeling anderzijds (tabel 4). In
minder dan de helft van de gevallen
lukt het de behandeling te starten
binnen de gestelde termijn. In 18%
van de gevallen is de eerste behandeling vertraagd (> 6 weken na
indicatiestelling).
Volgens het KWF zou het traject van
klacht tot behandeling bij voorkeur
niet langer duren dan 5+7+14+21
= 47 dagen. Dit wordt in slechts 10
gevallen (15%) gehaald, veelal door
vertraging bij de patiënt (tabel 4).
Het medische traject van huisarts tot
eerste behandeling duurt bij voorkeur niet langer dan 42 kalenderdagen (6 weken). Dit wordt slechts
gehaald in 20 gevallen (30%). Meer
dan 80% van de patiënten wordt binnen 12 weken na intake behandeld
(tabel 5).
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Antwoord op de vraag naar het
hoe en waarom van vertraging bij
diagnostiek en behandeling is tot
stand gekomen door analyse van
het diagnostische traject voor iedere
patiënt afzonderlijk. Tabel 6 toont
de wachttijd tussen eerste bezoek
aan de gynaecoloog en weefseldiagnose (= indicatiestelling) in
combinatie met de wijze waarop
de diagnose tot stand gekomen is.
Bij 41 van de 68 patiënten werd een
endometriumaspiratie verricht.
Bij 29 patiënten kon hiermee de
diagnose endometriumcarcinoom
gesteld worden. Bij 12 patiënten
was een vervolgonderzoek nodig.
Bij 27 patiënten werd geen endometriumaspiratie verricht maar
hysteroscopie en/of curettage. Van
de 10 patiënten die aangemeld
werden voor hysteroscopie kon in 6
gevallen de diagnose gesteld worden, in 4 gevallen was aanvullende
diagnostiek nodig. Bij de 14 patiënten aangemeld voor hysteroscopie
in combinatie met curettage werd
in alle gevallen de diagnose direct
gesteld. Ook bij de 3 vrouwen die
gecuretteerd werden zonder dat
hysteroscopie werd verricht, werd
de diagnose zonder oponthoud
gesteld.
Bij 16 patiënten was een tweede of
derde ingreep nodig om de diagnose te stellen. Dit leidde tot een
flinke verlenging van de wachttijd.
Bij 5 van de 15 vrouwen die een
hysteroscopie ondergingen zonder
gelijktijdige curettage werd de
weefseldiagnose niet direct gesteld.
Bij 4 vrouwen werd opnieuw curettage met of zonder hysteroscopie
verricht, bij 1 vrouw werd de diagnose gesteld na hysterectomie.
Toch treedt vertraging niet alleen
op door uitblijven van een weefseldiagnose. Ook tussen bezoek aan
huisarts en gynaecoloog, en tussen
indicatiestelling en eerste behandeling treedt vergelijkbare vertraging
op (zie tabel 2 en 4).
BESPREKING
Wat is een acceptabele wachttijd
voor vrouwen met endometriumcarcinoom? Het antwoord hierop
is niet eenvoudig te geven. Zodra
rekening gehouden wordt met de
mogelijkheid van kanker zullen
de meeste patiënten graag zo snel
mogelijk behandeld willen worden.
Ofschoon er ook patiënten zijn, die
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Endometriumaspiratie Hysteroscopie en/of
curettage als eerste
onderzoek
8
72
8
33
4
20
9
8
6
19
6
20
9
32
5
5
4
70
8
14
14
17
8
4
10
22
11
28
5
14
8
20
7
71
6
18
9
25
6
26
8
16
14
4
5
14
9
4
6
5
7
9
4 – 14 (min – max)
4 – 72 (min – max)
7,5 (gemiddelde)
25 (gemiddelde)
8 (mediaan)
20 (mediaan)

Hysteroscopie en/of
curettage als tweede of
derde onderzoek
37
71
129
55
17
67
40
39
11
27
36
14
61
69
67
93

11 – 129 (min – max)
52 (gemiddelde)
47,5 (mediaan)

Tabel 6. Verloop in dagen van eerste bezoek aan gynaecoloog tot aan bekend worden
van de weefseldiagnose in relatie tot de wijze waarop de weefseldiagnose gesteld
wordt.
Minimale en maximale waarden, gemiddelde en mediaan.
prioriteit geven aan een belangrijke
gebeurtenis in de persoonlijke levenssfeer. Bij sommige vormen van
kanker is urgentie belangrijker dan
bij andere vormen. De prognose
van endometriumcarcinoom wordt
onder meer bepaald door celtype
en differentiatiegraad. Dit betekent
dat het traject van eerste klacht
(veelal bloedverlies in de postmenopauze) tot weefseldiagnose zonder vertraging dient te verlopen.
Zodra de weefseldiagnose gesteld
is, zou men onderscheid kunnen
maken voor wat betreft urgentie,
maar veel patiënten zullen om
emotionele redenen een verzoek
doen tot spoedige behandeling.4 De
landelijk veel gebruikte Treeknorm
voor wachttijden in de gezond-
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heidszorg zijn van toepassing voor
niet-levensbedreigende ziekten.5,6
Wachttijden voor patiënten met
(mogelijke) kanker moeten zo kort
mogelijk gehouden omwille van
medische, economische en emotionele redenen. Het KWF heeft
uitvoerig onderzoek gedaan naar
datgene wat internationaal bekend
is over wachttijden bij mensen met
kanker.3 Omdat er geen ‘harde’
gegevens beschikbaar zijn gekomen, heeft de werkgroep op grond
van richtlijnen van medische
beroepsgroepen en op grond van
praktische haalbaarheid, adviezen
opgesteld die anno 2010 de best beschikbare Nederlandse normen zijn
voor wachttijden bij verdenking op
kanker.

Vergelijking van de wachttijden van
patiënten met endometriumcarcinoom, vastgesteld in het ZRT in de
periode 2002-2007, met de normen
van het KWF, laat het volgende
beeld zien: 23% van de vrouwen
bezoekt binnen de gestelde termijn
van 5 kalenderdagen de huisarts,
terwijl 33% lang (>6 weken) wacht
om naar de huisarts te gaan (tabel 1).
Door de huisarts worden vrouwen
vrijwel altijd direct verwezen naar
de gynaecoloog. Ongeveer de helft
van het aantal patiënten kan terecht
binnen de normtijd van 5 werkdagen en het merendeel binnen 10
werkdagen. Lange wachttijd (>6
weken) is zeldzaam (tabel 2). Indicatiestelling tot behandeling vindt
in meer dan de helft van de gevallen
plaats binnen 2 weken, met name
omdat in een groot aantal gevallen
al tijdens het eerste bezoek aan de
gynaecoloog weefsel verkregen kan
worden voor diagnose en daarmee
voor indicatiestelling. Bij meer
dan 80% van de patiënten vindt
de indicatiestelling plaats binnen 6
weken (tabel 3). Na indicatiestelling
ondergaat meer dan 80% van de
patiënten binnen 6 weken de eerste
behandeling, maar minder dan de
helft (45%) binnen de gestelde termijn van 3 weken (tabel 4). Kijkend
naar het gehele traject, lopend van
eerste bezoek aan de huisarts tot aan
eerste behandeling, blijkt dat een
snel traject van minder dan 3 weken
in de praktijk uitzonderlijk is (tabel
5).
Toch is het theoretisch mogelijk de
zorg voor patiënten met bloedverlies na de menopauze en verdikt endometrium zodanig te organiseren
dat behandeling binnen 3 weken na
bezoek aan de huisarts plaatsvindt.
De norm die het KWF stelt, zijnde 6
weken, moet gezien de eenvoudige
diagnostiek bij endometriumcarcinoom zeker haalbaar zijn bij het
merendeel van de patiënten. Desalniettemin lukte dit in ons ziekenhuis
in de periode 2002-2007 maar bij
30% van de gevallen (tabel 5). Dit
roept de volgende vraag op: “Indien

er sprake is van onnodige vertraging, waar treedt deze vertraging
dan op en hoe kan deze vertraging
in de toekomst vermeden worden?”
Op grond van de resultaten is het
antwoord eenvoudig te geven. Veel
vertraging treedt op bij de patiënt
zelf. Door middel van de actuele
voorlichtingscampagne van het
KWF kan bewerkstelligd worden
dat vrouwen met bloedverlies, meer
dan een jaar na de laatste menstruatie, snel de huisarts bezoeken.7
Huisartsen en gynaecologen dienen
een gezamenlijke richtlijn/afspraak
te hebben dat deze vrouwen binnen
5 werkdagen door de gynaecoloog
gezien worden. Gynaecologen bepalen door middel van vaginale echoscopie de totale endometriumdikte,
en wanneer deze meer bedraagt dan
(3 of) 4 mm wordt onverwijld een
endometriumaspiratie verricht.8-11
Helaas lukt endometriumaspiratie
niet bij alle vrouwen. Met name bij
risicofactoren zoals kinderloosheid
en obesitas kan endometriumaspiratie falen. Ook kan de aard en
hoeveelheid van het verkregen
materiaal onvoldoende zijn voor een
histologische diagnose. Toch is het
in alle gevallen de moeite waard een
poging te doen tot endometriumaspiratie. Immers, bij een histologisch
bevestigd endometriumcarcinoom
is geen hysteroscopie of curettage
meer nodig. Na poging tot endometriumaspiratie zouden alle patiënten, in afwachting van de weefseldiagnose, aangemeld kunnen worden
voor hysteroscopie en curettage
binnen 7- 10 kalenderdagen. Zodra
de diagnose endometriumcarcinoom bekend wordt op grond van
endometriumaspiratie kan verdere
diagnostiek geannuleerd worden.
Zo niet, dan zal uiterlijk binnen 14
kalenderdagen na eerste bezoek
aan de gynaecoloog en binnen 21
kalenderdagen na eerste bezoek aan
de huisarts de diagnose bekend zijn.
Vanaf dat moment moet het mogelijk zijn binnen 14 tot 21 kalender
dagen te starten met de eerste handeling. Daarmee zou het mogelijk

zijn het merendeel van de patiënten
binnen een periode van 6 weken te
behandelen. Bij een beperkt aantal
patiënten zal meer wachttijd optreden vanwege medisch noodzakelijk
geachte onderzoeken of behandelingen voorafgaand aan de kankerbehandeling.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
1. Een redelijke termijn voor het traject
van eerste bezoek aan huisarts tot
aan eerste behandeling van endometriumcarcinoom bedraagt 6 weken.
2. Het tijdsverloop van eerste bezoek
aan huisarts tot aan eerste behandeling in de praktijk van alledag
bedraagt voor 30% van de patiënten
minder dan de gewenste 6 weken,
terwijl 18% van de patiënten een zeer
lange wachttijd heeft van meer dan
12 weken.
3. In het traject van diagnostiek en therapie voor endometriumcarcinoom
treedt vaak onnodige vertraging op.
De meeste vertraging treedt op door
patient delay Maar ook bij het wachten op een afspraak bij de gynaecoloog, het stellen van een diagnose
door de gynaecoloog, alsmede het
inplannen voor behandeling, treedt
vaak vertraging op. Door middel
van een strak protocol voor vrouwen
met bloedverlies na de overgang kan
vertraging bij diagnostiek en behan-

deling van endometriumcarcinoom
voorkomen worden.
Trefwoorden
endometrium carcinoom, postmenopauzaal bloedverlies, diagnostisch
traject, wachttijden, treeknorm
Summary
1. The time interval between the first
visit to the general practitioner for
post menopausal bleeding and the
first treatment for endometrial cancer
should not exceed 6 weeks.
2. The timetable from first visit to the
general practitioner untill first treatment for endometrial cancer in everyday practise, varies from less than 6
weeks for 30% of all patients, to more
than 12 weeks for 18% of the patients.
3. The diagnostic work-up for endometrial cancer is hampered by unnecessary delay. Patient delay is the main
cause of delay, but also waiting times
during diagnostic work-up contribute to unnecessary delay before treat-

ment. Strict criteria for diagnostic
work-up of postmenopausal bleeding
can prevent unnecessary delay before
treatment.
Keywords
endometrial cancer, postmenopausal
bleeding, diagnostic work-up, patient
delay, doctor’s delay
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Gestructureerde vaginale reconstructieve prolapschirurgie
A.J. Nieuwoudt

Declare the past, diagnose the present,
foretell the future; practise these acts.
As to diseases: make a habit of two
things- to help, or at least do no harm.
Hippocrates; Epidemics,Bk I, sect XI
In prolapschirurgie worden twee
groepen patiënten onderbelicht,
te weten de jonge vrouwen met
prolaps en die patiënten die een
suboptimaal resultaat hebben na
prolapschirurgie. De reden waarom
een gynaecoloog terughoudend zal
zijn om een jonge vrouw met een
symptomatische prolaps te opereren, is het besef dat de ingreep niet
alleen slechte resultaten geeft op de
lange termijn, maar ook met weefselschade gepaard gaat. De patiënt
met een suboptimaal resultaat na
prolapschirurgie vormt een dilemma voor de gynaecoloog: de sporen
van de voorgaande chirurgie zorgen
voor een moeilijke beoordeling en
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een tweede operatie moet tegen de
achtergrond van gevormd littekenweefsel en ingekort/verwijderd
weefsel gedaan worden. Bovendien
wordt de kans op een succesvolle
ingreep na voorafgaande chirurgie
kleiner.1 Het gebruik van synthetisch
materiaal in de vaginawand van een
jonge patiënt is om voor de hand
liggende redenen geen optie, en
vormt een uitdaging bij de patiënt
met suboptimaal resultaat als een
volgende ingreep noodzakelijk is.
Voor deze twee patiëntengroepen
kan een meer gestructureerde
benadering van prolapschirurgie
een uitvoerbare keuze zijn. Een
aantal vereisten moet opgesteld
worden voor de eerste ingreep: zo
weinig mogelijk weefsel beschadigen en zo weinig mogelijk weefsel
verwijderen.Bovendien zullen er
criteria moeten worden opgesteld
waaraan voldaan moet worden
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om tot correctie van de bestaande
pathologie, waardoor een verzakking is opgetreden, over te gaan:
herkenning van de pathologie, die
leidde tot de structurele schade aan
de ondersteuning vanuit de vagina
aan de omliggende organen en
structuren, en het herstel van deze
pathologie.
Implantaten moeten aan de volgende criteria voldoen: of geen
inflammatoire reactie geven, of na
enige tijd helemaal verdwijnen.
Indien de eerste operatie op een
gestructureerde wijze uitgevoerd
wordt, zal voor de jonge patiënt de
aangerichte schade minimaal zijn.
Een volgende operatie kan dan op
een gestructureerde wijze worden
uitgevoerd. Verstevigingen die bij
de eerste operatie zijn aangebracht,
kunnen nu als basis dienen voor
verdere chirurgie. Wat echter voor
deze twee groepen patiënten geldt,
kan ook voor alle patiënten gelden!

De maatstaf van successen en mislukkingen van chirurgische ingrepen is niet alleen aanspraak maken
op succesvolle correctie van het
defect, maar is ook het vermogen
om met complicaties om te gaan.
Met aandacht voor de suboptimale
resultaten, hetzij het onvermogen
om de afwijking voldoende te
herstellen, hetzij het veroorzaken
van schade (ook al is daarbij het
oorspronkelijke defect hersteld),
lopen we tegen het aspect aan van
undo-redo-chirurgie (ongedaan
maken en opnieuw trachten te herstellen). Alvorens de chirurgische
correctie van het defect uitgevoerd
kan worden in een tweede procedure (redo) zullen eerst de effecten
van de oorspronkelijke chirurgie
ongedaan gemaakt moeten worden
(undo). Deze undo-redo-factor zal
uiteindelijk de chirurgische nalatenschap zijn of ’de voetafdruk van de
chirurg’.
Prolapschirurgie is van oudsher
gebaseerd op het opheffen van de
uitpuilende vaginawand: het wordt
beschouwd als een centrale uitstulping van het onderliggende orgaan
in de slappe vaginawand. Deze
uitstulping wordt centraal geplooid
(zogenaamd ’reven’) om aldus
het onderliggende orgaan weer
op afstand van de vaginawand te
krijgen. Bij deze vorm van chirurgie
wordt weefsel verwijderd, hetzij
vaginawand of zelfs gezonde organen, zoals de uterus. Het ontstaan
van littekenweefsel zou ervaren
kunnen worden als een voordeel.
De eerste operatie vormt gewoonlijk de grootste kans op succes.1 Bij
de beschreven vorm van chirurgie
wordt geen poging gedaan om de
onderliggende pathologie, die de
prolaps veroorzaakt, vast te stellen
en te herstellen – het symptoom
van de aandoening wordt behandeld, niet de oorzaak. Dit type
chirurgie kan toch geen reconstructieve chirurgie genoemd worden!
Indien een tweede ingreep uitgevoerd moet worden – na suboptimaal resultaat – is het tegen
de achtergrond van veroorzaakte
weefselschade en littekenweefsel.
Het ongedaan maken van de eerste
ingreep (undo) wordt bemoeilijkt
door littekenweefselvorming en
soms door het ontbreken van
weefsel. Vooral het aspect van het

opnieuw doen (redo) van deze ingreep is uitdagend: pas je dezelfde
techniek toe of kies je voor een
alternatieve methode?
Het is niet verbazingwekkend dat
’innovatieve’ wegen voor prolapschirurgie zijn onderzocht. Veelal
is ondersteuning van de bekkenbodem gecreëerd door verschillende
soorten matjes te implanteren. De
basis van deze chirurgische procedures voor de voorwand is om de
ondersteuning van de voorwand
vanaf de laterale verbindingen met
de arcus tendineus fasciae pelvis
(whiteline) en de verbindingen met
de centrale cervicale ring helemaal
op te heffen. Er wordt een brug
gecreeërd van whiteline tot whiteline
en van symphysis pubica tot pericervicale ring door plaatsing van
lichaamsvreemd materiaal (synthetische mesh of een xenograft). Deze
procedure kan gesimplificeerd
worden met zogenaamde ’kits’ om
incompetente chirurgen competenter te maken – zogenaamde minimal
invasive surgery. Een stapje richting
constructieve chirurgie is gegeven,
maar er is geen werkelijke reconstructie van normale anatomie.
De synthetische materialen leiden
tot een continu proces van inflammatoire reactie – het is geen inert
materiaal.3 Wat de gevolgen hiervoor zullen zijn in de toekomst is
niet te voorspellen! Ongelukkigerwijs leidt dit nu al tot een groeiend
aantal berichten over complicaties,
die veelal leiden tot een hersteloperatie en zelfs tot het verwijderen
van het ingebrachte materiaal.2 Het
ongedaan maken (undo) van de
eerste procedure vereist speciale
vaardigheden. Met de redo-operatie
( de tweede ingreep) dient de
operateur een nieuwe chirurgische
weg te volgen. Vooral de undooperatie kan tot gevolg hebben dat
de patiënt slechter af is dan voor
de eerste ingreep. Een dergelijke
footprint zal een chirurg toch niet
willen achterlaten!.
Bovendien en nog belangrijker: er
is sprake van een groeiend aantal
berichten over medicolegale casuïstiek. Als een techniek tot potentiële
permanente schade kan leiden
in één patiënte is dat één te veel.
Postoperatief mag een patiënte niet
slechter af zijn dan preoperatief.
Men kan op twee manieren naar

een verzakking van de vaginawanden kijken: 1. Ten eerste kan men
kijken naar het onderliggende orgaan dat in de vagina uitpuilt: namelijk blaas, rectum, uterus, en het
verzakte gebied vernoemen naar
dat specifieke orgaan: cystokèle,
rectokèle, enterokèle of uterus. Op
dit verzakte gebied zal het accent
liggen en de herstelprocedure zal
eruit bestaan de verzakte structuur
terug te plaatsen, vanuit de vagina.
Uiteraard zijn bovenvermelde technieken hierop ingesteld.
2. Ten tweede kan men het accent
leggen op de defecte ondersteuning
die de aanleiding vormde tot de
verzakking, dus het accent op de
pathogenese die tot de verzakking
van de specifieke vaginale wand
leidde. Het herstellen van de onderliggende schade van het ondersteunend raamwerk – plus versterking
ervan – zal indirect leiden tot herstel van het verzakte orgaan naar
zijn normale anatomische positie.
Het herkennen van normale,
anatomische herkenningspunten,
het begrijpen van de integratie
van normale anatomie en normale
functie en hoe die beïnvloed wordt
door beschadiging die optreedt als
er sprake is van verzakkingproblematiek, vormen de basis voor succesvolle reconstructieve chirurgie.
Normale anatomie moet dienen als
een sjabloon voor het herstellen van
anatomische ondersteuning aan de
omliggende organen. Er is gewoon
een reden waarom ligamenten en
fascie op bepaalde plaatsen gevonden worden in het bekken. Reconstructie van voornoemde structuren
heeft indirect effect op de verzakking en zal leiden tot correctie van
de betreffende verzakking.
Men dient zich te realiseren dat het
nooit mogelijk is om 100% succes
te hebben. Indien de correctie op
een gestructureerde constructieve
wijze aangepakt wordt, kan de
eerste operatie dienen als een basis
waarop verdere chirurgie mogelijk
is, met een geringe undo-redo-factor.
Het begrip ’gefaseerde chirurgie’
kan een oplossing zijn voor het
dilemma waarin prolapschirurgen
zich soms bevinden bij suboptimale
resultaten. Undo-redo-chirurgie
verandert dan in add-on-chirurgie,
met een lage morbiditeit van de
volgende ingreep.
Dit is allemaal mogelijk met ‘site-
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en-side’-specifiek vaginale herstelchirurgie, met oordeelkundige
gebruik van oplosbare biograftmaterialen die kunnen dienen als
tijdelijke spalken waarlangs nieuw
collageen kan ingroeien.
Is de tijd niet aangebroken dat we
moeten toegeven dat het gebruik van
synthetisch materiaal, vooral tussen de
blaas en vagina, een chirurgisch experiment is geweest dat is mislukt?
Onze beoordeling wordt thans zodanig vertroebeld door de industrie
dat we blind kunnen zijn voor wat
in het oog springt. De ervaring
van eerdere calamiteiten in de

geneeskunde moeten als voorbeeld
kunnen dienen – denk aan de
Thalidomide – en DES-casuïstiek in
het verleden.
Volgens mij vereist bekkenbodemchirurgie thans een ommezwaai
van oude gevestigde ideeën naar
een nieuwe denkrichting.
We moeten op zoek gaan naar betere ideeën, of tenminste bereid zijn
om ernaar te luisteren.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Bekkenbodemprolapsechirurgie is thans
in een overgangsfase. Om te kiezen welke
ingreep de voordeligste zal zijn voor de
individuele patiënte is een chirurgische
uitdaging. In dit commentaar wordt een
structurele benadering tot reconstructieve
chirurgie behandeld. Voor de jonge vrouwen met prolaps, en patiënten die de mogelijkheid hebben tot een tweede ingreep
na een suboptimaal resultaat na prolapschirurgie, is het van cruciaal belang om
de eerste chirurgische aanpak verantwoord te doen. Dit concept zal undo- en
redo-chirurgie vergemakkelijken. Correcte
chirurgische dissectietechnieken en herstel
van verzakking op een defect specifieke
wijze, met de normale anatomie als sjabloon, vormt de basis van een structurele
reconstructieve chirurgische benadering.
Het zal het gebruik van synthetische
implantaten beperken in dit type chirurgie
en mogelijk overbodig maken.
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Trefwoorden
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Summary
Pelvicfloor surgery is in 2010 in a transient phase, which make surgical choices
extremely difficult. A structured approach
to pelvicfloor surgery is introduced in this
commentary. This approach is especially
important for the young woman with
prolapse and the patient who may need
a repeat operation after a suboptimal
result. The concept of undo- redo surgery
necessitates this approach. The basis of a
structured reconstructive approach is not
only to follow a correct dissection technique, but also to reconstruct in a defect
specific way, using the normal anatomy
as template. With this in mind, the use of
the complicate ridden synthetic meshes
in pelvicfloor surgery may be lessened, or
may even be avoided.
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Wat ons niet opvalt in de LVR2:
perinatale sterfte (3) stuitligging
a terme
Pleidooi voor thematische perinatale audit
A.T.M. Verhoeven, J.P. de Leeuw en T.W.A. Huisman

De commentator van Perinatale
sterfte: stuitligging a terme meent “dat
het nauwelijks tot discussie hoeft te
leiden als gynaecologisch Nederland een stuitbevalling altijd via een
primaire sectio laat verlopen”1 Dat is
juist wél discutabel om de volgende
redenen:
De auteurs vinden “de prijs die
de moeder en het volgend kind
daarvoor betalen moeilijk vast te
stellen”. Onze berekening maakte
aannemelijk:
1. Dat bij een primaire sectio de maternale sterfte en ernstige maternale morbiditeit groter was dan bij
een geplande vaginale baring.2-4
Voor maternale sterfte is het RR
2,8 bij een electieve sectio, en 4,3
bij een spoedsectio: opgeteld voor
alle sectio’s een RR van 3,7.[1]
2. Dat er na 2000 in Nederland 850
extra electieve sectio’s nodig waren om op termijn een extra levend
kind ’te redden’. Dit nog daargelaten de kinderen die blijvend
hersenletsel opliepen ten gevolge
van asfyxie bij een latere uterusruptuur.2-4
Ad 1: Maternale morbiditeit
Er is ontegenzeggelijk een dramatische toename in maternale morbiditeit bij de sectio in vergelijking
met de vaginale baring: endomyometritis 10,3 maal zo vaak (95% c.i.
5,9-17,9), wondinfecties 1,7 maal zo
vaak, en toename van urineweginfecties en niet letale trombo-emboliën. Dit leidt tot een verdubbeling
van de kosten.5,6 Op lange termijn
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zijn er ook meer chronische buikpijnklachten door adhesievorming
en littekenneuropathie.7
De met onze mededelingen gelijktijdig verrichte landelijke studie naar
ernstige acute maternale morbiditeit
(Severe Acute Maternal Morbidity,
SAMM), de LEMMoN/studie in de
jaren 2004-2006,8 bevestigde onze
berekeningen en registreerde het
volgende:
Voor de korte termijn bleek de incidentie van SAMM bij de electieve
sectio wegens aterme stuitligging
nauwelijks kleiner (4,4 per 1000) dan
bij de geplande vaginale baring (5,7
per 1000) (OR 0,8: 95% CI 0,5-1,3).9
Voor de lange termijn bleken echter
109 van de op de Intensive Care opgenomen vrouwen (4,3%:109/2552)
in hun obstetrische voorgeschiedenis een primaire sectio wegens een
ongecompliceerde stuitligging te
hebben: 54 daarvan hadden een
uterusruptuur; en 33 een atone
nabloeding > 3000 cc, waarvan 8
in beide groepen vallen: totaal dus
79 casus. De overige 30 vrouwen
kregen 4 of meer eenheden packed
cells getransfundeerd. Daar zitten
nog ernstige littekengerelateerde
complicaties tussen: 3 ondergingen
een relaparotomie wegens fluxus, en
een vrouw kreeg 8 eenheden packed
cells en 5 eenheden fresh frozen
plasma bij een placenta increta met
een geschat bloedverlies van 2500
cc. Van de uterusrupturen in deze
studie trad ruim 29% (54/183) op
bij vrouwen met als enige indicatie
voor de electieve sectio een onge-
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compliceerde stuitligging.10
De stijgende incidentie van SAMM
vormt opnieuw een waarschuwing
dat de kwaliteit van zorg niet gebaat
is bij een stijgend sectiopercentage.
Ad 2: Number needed to treat
Er overlijden in Nederland jaarlijks
meer kinderen als gevolg van sectiolittekens dan er ´gered’ worden
door electieve sectio’s wegens een
ongecompliceerde stuitligging.11 De
commentator rekent zich rijk met
een jaarlijks geschatte opbrengst
van 12 kinderen door alle extra
electieve sectio’s, en het doen van
“slechts 100 sectio’s per extra gered
kind”. Zij negeert daarbij dat de
langetermijnresultaten van het door
haar gepropageerde beleid negatief
beïnvloed worden doordat op termijn 47% van de winst aan geredde
kinderen teniet wordt gedaan door
de sterfte van volgende kinderen
door de littekenuterus: met als
oorzaken uterusruptuur, placenta
praevia en solutio placentae.2 Dan
blijven jaarlijks slechts 5 à 6 extra
kinderen over.
Bovendien veronachtzaamt zij het
feit dat een derde van de stuitbevallingen aterme begint vóór de
39e week, de termijn waarop een
primaire sectio alleen wegens een
stuitligging verantwoord wordt met
het oog op de anders verdubbelde
neonatale pulmonale risico’s, en het
feit dat ook internationaal 10% van
[1] J.van Roosmalen, “Sectio: de ziekte van het
3e millennium” 18.2.2005, Utrecht.

de vrouwen met geplande sectio’s
vaginaal bevalt voor de geplande
datum van die sectio’s.
Er blijven dan dus op termijn
jaarlijks hoogstens 5 ´te redden´
kinderen over.
Bovendien moet bedacht worden
dat in een met ons vergelijkbaar
land, Engeland, niet de stuitligging,
maar substandard care tijdens de
baring verreweg de belangrijkste
oorzaak is van perinatale sterfte bij
stuitgeboorte.12 In alle gevallen waar
een CTG beschikbaar was, waren er
klinische aanwijzingen voor hypoxie
voor de geboorte en in driekwart
van de gevallen een verlate reactie
van de medische en verpleegkundige staf op deze foetale hypoxie:
een delay van 0,5 tot 10 uur. Onervaren obstetrici op het moment van
de partus versterkten in meerdere
gevallen nog eens extra het risico
op asfyxie. Een geboortetrauma
was slechts eenmaal de doodsoorzaak. Soortgelijke ongepubliceerde
ervaringen zijn ons bekend van de
Nederlandse medische aansprakelijkheidsverzekeraars.
Op grond van bovenstaande feiten
en overwegingen pleiten wij ervoor
om – in plaats van een ongebreidelde toevlucht tot de primaire
sectio te propageren – bij voorrang
alle gevallen van aterme perinatale sterfte in de jaren 2001-2009 te
onderwerpen aan een thematische
perinatale audit.
Pas na zo’n analyse kan men beoordelen of onze veronderstelling
juist is dat, indien men de vaginale
stuitbevalling normaal zorgvuldig
had begeleid, een even grote daling
van de perinatale sterfte zou zijn
Gemelde (financiële)
belangenverstrengeling
Organisatie Cursus Stuitligging en
Schouderdystocie

opgetreden als nu door het verrichten van al die extra sectio’s.2
Als ook bij ons die substandard care
zou blijken, is er dan nog een weg
terug?
Ja, gelukkig zijn er ook bij ons nog
klinieken waar twee derde van
de aterme stuitgeboorten veilig
vaginaal eindigen met de geboorte
van een gezond kind.[2] In de FransBelgische prospectieve PREMODA/
studie waarin 2526 geplande vaginale stuitbevallingen vergeleken werden met 5579 geplande sectio’s bleek
er geen verschil in sterfte of ernstige
foetale morbiditeit.13 Commentators’
“schrik over de hoge sterfte en het
verlies van collectieve ervaring in de
begeleiding van een vaginale stuitbevalling door de kleinere aantallen” vormt een extra argument die
vaardigheden te onderhouden door
frequentere fantoomoefeningen dan
thans gebruikelijk is. Een ervaren
obstetricus blijkt immers een voorwaarde voor een veilige vaginale
partus in stuitligging.
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Commentaar op het artikel:
Maatregelen bij Jehova’s getuigen
(NTOG, mei 2010 pagina 124-137)

Jehova’s getuigen nabij
obstetrische verbloeding
M.W. Glas en P.D. Stienstra

De oude discussie rond de problematiek van obstetrische bloedingen bij Jehova’s getuigen die op
religieuze gronden bloedproducten
weigeren, heeft het afgelopen jaar
nieuwe wind in de zeilen gekregen.
Een recente publicatie over de Nederlandse statistieken laat bij deze
patiënten een circa zesvoudige maternale sterfte zien in het algemeen
en een meer dan honderdvoudige kans op sterfte in geval van
haemorrhagia postpartum.1 In het
meinummer 2010 van dit tijdschrift
gaven de collegae Van der Laan en
Drogtrop een fraai overzicht van
mogelijke voorzorgen en behandelingen die de kans op sterfte kunnen verkleinen zonder tot bloedtransfusie te hoeven overgaan.2
Naar aanleiding van een casus
in onze eigen kliniek hebben we
uitvoerig gediscussieerd over de
ethische en juridische dilemma’s
die ontstaan indien alle interventies
niet mogen baten en het sterven
van de jonge moeder zonder bloedtransfusie onafwendbaar wordt.
We presenteren ze hier in vragende
vorm:
1
Is het ethisch juist en moreel goed
een verder gezonde jonge vrouw
en moeder van een pasgeborene te
laten sterven terwijl men haar vrij
eenvoudig volledig kan genezen?
2
Is het ethisch juist en moreel goed
een patiënte tegen haar wil een
behandeling te geven in geval van
levensgevaar en daarmee haar zelfbeschikkingsrecht en zeggenschap
over het eigen lichaam te schenden?
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3
Het uitgangspunt dat de arts alles moet doen wat in haar/zijn
vermogen ligt om deze patiënte
het leven te sparen botst met haar
zelfbeschikkingsrecht. Is het een
juridisch uitgemaakte zaak dat in
dit geval van botsende rechtsprincipes het zelfbeschikkingsrecht altijd
prevaleert?
4
Indien het zelfbeschikkingsrecht
van de patiënte voor een rechtbank
zou prevaleren maar de arts heeft
een levensreddende bloedtransfusie gegeven, dan is de arts dus
schuldig. Is de arts dan schuldig
aan het overtreden van de wet, het
leven tot gevolg hebbende?
Zou dat strafbaar zijn?
5
Indien een arts afziet van de
levensreddende bloedtransfusie
en de jonge vrouw sterft. Biedt een
verwijzing naar zelfbeschikking
en WGBO dan voldoende bescherming tegen juridische vervolging
van de arts? Ook indien een ander
familielid de arts zou aanklagen?
Uitgaande van voldoende waarborgen dat de vrouw duidelijk,
weloverwogen, tijdig en schriftelijk
haar bloedweigering heeft aangegeven.
Kun je onschuldig zijn wegens
het gehoorzamen van de wet, een
vermijdbare dood tot gevolg hebbende?
6
Zouden we haar keuze liever te
willen sterven aan haar verbloeding
dan bloedtransfusie te ontvangen
ook accepteren indien deze niet
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religieus gegrond was maar het
resultaat van bijvoorbeeld een
misvatting?
7
Is het juist dat we patiënten met de
ene religieuze overtuiging protocollair andere medische zorg gaan bieden dan patiënten met een andere
overtuiging; bijvoorbeeld: een OKteam, anesthesist en gynaecoloog
altijd stand-by? En mag een vrouw
die wél transfusie zou accepteren
desalniettemin verzoeken om dezelfde faciliteiten? Zouden we dat
nog kunnen of willen weigeren?
8
Een veelgehoord argument is dat
de vrouw, indien zij ongewild
of gewild bloedtransfusie heeft
gekregen, verstoten zal worden
door echtgenoot en geloofsgenoten.
Als dat waar zou zijn: hoe sluiten
we uit dat er sprake is van ongeoorloofde groepsdruk bij het maken
van haar keuze?
9
Zou de geloofsgemeenschap der
Jehova’s getuigen een uitspraak
willen of kunnen doen over de
gevolgen voor het functioneren
in de geloofsgroep nu en voor
het hiernamaals ingeval van een
ongewild gekregen bloedtransfusie? Is men inderdaad van mening
dat verstoting nu en na de dood de
gevolgen zullen zijn zoals veelal
wordt gedacht? Of zal vergeving
hier en later voor de hand liggen?
10
Zouden wij artsen, in geval van
haar mogelijke vergeving, namelijk niet liever dan juist tégen haar

wilsverklaring handelen? Daarmee
zouden we immers haar lichaam
én ziel sparen en kan ze haar baby
toch zien opgroeien zonder schade
voor later. Vanuit het utilitarisme
zou dat een goede redenering zijn.
Na breed intercollegiaal overleg
en na juridisch, theologisch en
filosofisch advies zijn we eigenlijk
nog niet tot een bevredigende slotsom gekomen. Van vraag 1 vinden
wij als vakgroep allemaal dat het
antwoord nee moet zijn. Maar of
hiermee het zelfbeschikkingrecht
van vraag 2 kan worden overstemd
is de centrale vraag.
Over vraag 5 hebben meerdere
juristen ons gezegd dat de rechtspositie van de arts zeer kwetsbaar
is indien de vrouw sterft. Verscheidene artsen waren juist vrij zeker
dat men voldoende beschermd zal
zijn.

De oplossing die we gekozen hebben is Jehova’s getuigen tijdens de
zwangerschap een gesprek aan te
bieden. Hierbij vertellen we er “alles aan te zullen doen om verbloeding te voorkomen maar in geval
van bijna-sterven niet te kunnen
garanderen dat er geen transfusie
zal worden gegeven”. Zij krijgt hier
ook schriftelijke informatie over.
Na twee van dergelijke gesprekken
echter hebben we nooit meer een
Jehova’s getuige gezien. Het probleem heeft zich dus vermoedelijk
verplaatst naar andere ziekenhuizen. Maar daar zit nog wel een laatste zorg: Wat zal de geloofsgemeenschap gaan doen indien meerdere
Nederlandse ziekenhuizen deze
beleidslijn zouden volgen? Het
risico bestaat dat daarmee zorgmijdend gedrag zal ontstaan welke tot
nog slechtere obstetrische resultaten zal leiden. Maar moeten we om

Samenvatting
Wanneer Jehova’s getuigen die bloedproducten weigeren, aan een obstetrische bloeding dreigen te overlijden,
ontstaat er een moreel dilemma en een
botsing van rechtsprincipes. In tien
vragen proberen de auteurs deze duidelijk te maken en uit te nodigen voor
discussie.
Summary
When Jehovah’s witnesses who choose

die reden dan maar jonge moeders
laten overlijden in onze handen?
Het liefste zouden we juridische
uitspraken krijgen over vraag 3 – 7
maar de oplossing van het dilemma
zal vermoedelijk moeten komen
van vraag 9 en 10.
Onze patiënte overleefde het zonder
bloedtransfusie.
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to refuse blood products are at the edge
of dying because of obstetric bleeding,
we encounter moral dilemmas and
contradicting legal principles. In ten
questions the authors try to illuminate
some of the relevant arguments and
invite for discussion
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Commentaar op het artikel:
Maatregelen bij Jehova’s getuigen1
(NTOG, mei 2010 pagina 124-137)

Lijden aan zelfbeschikking: over het
recht op de verkeerde keuze
D.P. Engberts

Inleiding

Het probleem

Weinig is zo frustrerend voor een
hulpverlener in de gezondheidszorg
als het overlijden van een patiënt na
weigering van (verdere) behandeling, terwijl die patiënt zelf graag
zou overleven en mét behandeling
een reële kans op klachtenvrije overleving zou hebben gehad. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de situatie dat een
vrouw uit de kring van de Jehova’s
getuigen tijdens of na een bevalling een bloedtransfusie weigert
en overlijdt als gevolg van massaal
bloedverlies. Zoals gezegd: weinig is
voor een hulpverlener zo frusterend.
Er is voor een hulpverlener overigens volop gelegenheid om frustraties op te lopen: patiënten die tijdens
de zwangerschap roken of drinken
of drugs gebruiken – of zelfs zowel
het ene als het andere. Of ruimer bezien: patiënten die (fatale) gezondheidsschade oplopen als gevolg van
therapieontrouw, leefstijl, dronken
automobilisten, vechtpartijen,
sportblessures et cetera. In al deze
gevallen geldt: het was niet nodig
geweest, het had kunnen worden
voorkomen.
Bezien tegen deze achtergrond van
massaal zelfveroorzaakt lijden, is
het opmerkelijk dat het onderwerp
bloedtransfusie en Jehova’s getuigen
telkens opnieuw gerichte aandacht
vraagt. In het navolgende zal
worden geprobeerd het probleem te
schetsen en te analyseren en zullen
bouwstenen worden aangedragen
die kunnen bijdragen tot een professionele attitude met betrekking tot
het probleem.

Jehova’s getuigen vormen een christelijke groepering, ontstaan in de
Verenigde Staten in de tweede helft
van de 19de eeuw, die zich kenmerkt
door een rigide opvatting over gelding en toepasbaarheid van de Bijbel, afwijzing van gebruik van wapens, afzijdigheid ten opzichte van
de wereldlijke overheid, intensieve
missionaire activeit, een autoritaire
interne bevelsstructuur en de verwachting van een nabije wereldomvattende catastrofe die zal worden
gevolgd door een ‘eindtijd’. Tot het
identiteitsbepalende gedachtengoed
behoort het categorisch afwijzen van
toediening van bloed en bloedproducten in het kader van medische
behandeling. Afgezien van deze
principiële bloedweigering vormen
de Jehova’s getuigen geen probleem
in de gezondheidszorg – integendeel zelfs: zij vragen en ontvangen
graag medische hulp, zijn meestal
gezeggelijk en therapietrouw en zijn
vrij van nogal gebruikelijke intoxicaties als alcoholgebruik, roken en
drugsgebruik.
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Trefpunt verloskunde
De problematiek van de transfusieweigerende Jehova’s getuigen
concentreert zich vooral op twee
contexten: de minderjarigen en de
zwangeren. Het beleid met betrekking tot minderjarigen is een onderwerp op zichzelf en valt buiten
het bestek van dit commentaar. Bij
meerderjarige patiënten kan het
gaan om acute situaties, zoals die
kunnen ontstaan na een ongeval, en
om electieve ingrepen.
Bij traumapatiënten zal het er ten
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eerste om gaan of zij als Jehova’s
getuigen worden herkend. Als dat
niet, of onvoldoende overtuigend,
het geval is, dan zullen zij worden
behandeld als iedere andere patiënt.
Als zij wel als zodanig worden
geïndentificeerd, dan zal het van de
beschikbaarheid en validiteit van
hun schriftelijke transfusieweigeringsverklaring afhangen hoe het
verdere beleid zal zijn.
Bij electieve ingrepen zullen
Jehova’s getuigen het onderwerp
bloedtransfusie altijd zelf van tevoren aankaarten. De operateur kan
erin toestemmen geen bloedtransfusie te zullen geven, maar kan ook
weigeren de operatie uit te voeren
als bloedtransfusie op voorhand is
uitgesloten. Eventueel kunnen ook
maatregelen worden besproken
die de kans op transfusienoodzaak
verkleinen, zoals het tijdig starten
met epoëtine. De operateur is niet
verplicht tot het uitvoeren van de
ingreep als hij het niet verantwoord
acht om af te spreken dat hij onder
alle omstandigheden zal afzien van
bloedtransfusie. Hij is wél verplicht
zich aan zijn woord te houden: áls
hij belooft geen transfusie te zullen
geven, dan mag hij het ook niet
doen in een kritieke situatie. Wat
voor de operateur geldt, geldt overigens ook voor de anesthesioloog.
Een electieve ingreep kan worden
uitgesteld en zelfs worden afgelast.
Een zwangere vrouw daarentegen
gaat bevallen. Uitstel van de bevalling totdat consensus is bereikt, is
niet mogelijk. In die situatie werkt
de tijd niet in het voordeel van
de obstetricus die een dilemma
heeft. De bevalling zal zich op enig
moment aandienen en dan mag de
obstetricus het verlenen van verlos-

kundige hulp niet alsnog afhankelijk
maken van de bereidheid van patiënte om eventueel een bloedtransfusie te krijgen. Deze context is er de
oorzaak van dat het probleem van
transfusieweigering in het bijzonder
in de verloskunde actueel is.

(en verzwijging ervan in de status)
zou een element van bedrog in de
relatie met de patiënt brengen en
daarmee een belangrijke pijler onder
die relatie wegslaan, namelijk dat de
patiënt erop kan vertrouwen dat zijn
hulpverlener de waarheid spreekt.

Argumenten die geen
oplossing brengen

Nog meer vergeefse
overwegingen

Op allerlei niveaus is discussie
mogelijk over de weigering van
bloed en bloedproducten. Dergelijke
discussies zijn op zichzelf niet onzinnig, maar brengen de oplossing niet
dichterbij. Enkele voorbeelden.

‘Bij electieve ingrepen kan vooraf bloed
worden afgenomen om later als autologe
transfusie terug te geven.’
Volgens de opvatting van de
Jehova’s getuigen is dit geen optie.
Beslissend is of het bloed al dan niet
aan de circulatie onttrokken is geweest. Bij autologe transfusie is het
bloed aan de circulatie onttrokken
geweest en daarom niet aanvaardbaar. Om dezelfde reden is hemodialyse wel geaccepteerd, omdat
dan het bloed weliswaar buiten het
lichaam wordt omgeleid maar de
circulatie niet wordt onderbroken.
Of het gebruik van de cell saver voor
Jehova’s getuigen acceptabel is, is
een vraag apart. Strikte uitleg van
hun doctrine zou tot afwijzing kunnen leiden, maar uiteraard beslissen
zij daarover zelf.

‘De Bijbel zegt helemaal niet dat bloedtransfusies verboden zijn’
Het is aannemelijk dat bovenstaande
stelling juist is. Bijbelgeleerden
hebben gedetailleerd en gedocumenteerd uiteengezet dat de opvatting
van de Jehova’s getuigen niet op
basis van de Bijbel kan worden
verdedigd.2 Daarmee is het probleem allerminst opgelost. Het staat
de Jehova’s getuigen immers vrij
de Bijbel uit te leggen zoals het hun
goeddunkt. De Nederlandse gezondheidszorg heeft geen standpunt
over juiste en onjuiste theologische
beweringen en dat moet ook zo
blijven.
‘Jehova’s getuigen hebben jarenlang wel
bloedtransfusies geaccepteerd.’
Alweer juist. Pas na de Tweede
Wereldoorlog is het standpunt van
bloedtransfusieweigering op Bijbelse
gronden geformuleerd, terwijl bloedtransfusie als medische behandeling
al langer bestaat. Aan dit gegeven
kunnen overigens geen argumenten
worden ontleend: het staat Jehova’s
getuigen – en alle andere mensen –
vrij om hun standpunten te veranderen en richtlijnen te herzien.
‘Ze hoeven er toch niets van te merken!’
Als een patiënt bewusteloos is of
onder narcose, is het inderdaad
mogelijk om bloed toe te dienen
zonder dat de patiënt er weet van
heeft. Het kan verleidelijk zijn
om dit te overwegen: de dokter is
tevreden en de patiënt kan gezond
en onbezwaard terugkeren naar zijn
geloofsgenoten. Nog afgezien van
de vraag of heimelijkheid praktisch
uitvoerbaar is in de verloskunde, is
er een meer principiële overweging.
Heimelijke toediening van bloed

‘Jehova’s getuigen staan onder enorme
druk en kunnen daarom niet in vrijheid
beslissen.’
Het is waar dat aan het weigeren
van bloedtransfusies grote identiteitsbepalende waarde wordt
toegekend door Jehova’s getuigen.
Van tijd tot tijd wordt in collectief
verband de ondertekening van een
transfusieweigeringsverklaring
vernieuwd en speciaal gevorme
ziekenhuiscomités staan paraat om
opgenomen patiënten bij te staan in
hun transfusieweigering c.q. toe te
zien op de naleving van het transfusieverbod. Maar ook als dat zo is,
verandert dat niets ten principale.
Het staat mensen vrij om toe te
treden tot een autoritaire organisatie
die haar leden strenge leefregels
oplegt en toeziet op de naleving
ervan. Het staat mensen overigens
ook vrij om zo’n organisatie weer te
verlaten en zich aan haar normering
en toezicht te onttrekken. Natuurlijk
kan een organisatie dat proberen te
voorkomen door te dreigen met repercussies in het hiernamaals en dat
zal sommigen ervan weerhouden op
hun schreden terug te keren. Dat is
dan ook een keuze. Overigens is het

dreigen met gevolgen in het hiernamaals niet een exclusieve bijzonderheid van de Jehova’s getuigen maar
een kenmerk van vele orthodoxreligieuze organisaties. Persoonlijke
vrijheid en religieuze orthodoxie
staan op gespannen voet. De keuze
voor het een kan niet ongedaan worden gemaakt door verwijzing naar
het ander. Niemand kan worden
gedwongen om vrij te zijn.
‘Zijn alle bloedproducten voor Jehova’s
getuigen verboden?’
Zeker is dat Jehova’s getuigen de
toediening van vol bloed, rode cellen, witte cellen, bloedplaatjes en
plasma afwijzen. Of ook producten
die in een meer verwijderd verband
staan met bloed onder het verbod
vallen, is niet altijd zeker. Onduidelijk is hoe groot de medisch-biologische kennis is van de opinieleiders
van de Jehova’s getuigen. Onduidelijk is ook in hoeverre artsen een product als ‘bloedproduct’ etiketteren
als zij een behandeling voorstellen
aan een Jehova’s getuige. Tenslotte
is niet duidelijk in hoeverre Jehova’s
getuigen een individuele gewetensbeslissing mogen nemen als het gaat
om producten waarvan de ‘bloedstatus’ niet zonder meer duidelijk is.
Daarom is het niet mogelijk absolute
uitspraken te doen over de geoorloofdheid van bijvoorbeeld immunoglobulines of fibrinelijm.
‘Je zou toch kunnen afspreken alleen in
geval van uiterste noodzaak een bloedtransfusie te geven?’
Voor Jehova’s getuigen is dit geen
aantrekkelijke optie, omdat principieel de mogelijkheid blijft bestaan
dat wel een bloedtransfusie wordt
gegeven. Voor de arts is dit overigens ook een lastige afspraak omdat
het criterium van ‘uiterste noodzaak’
suggereert dat hij later dan gebruikelijk tot transfusie zal besluiten en
daarmee zich ertoe verplicht verantwoordelijkheid te dragen voor meer
risico op onomkeerbare schade dan
volgens de medisch-professionele
standaard toelaatbaar is. Kortom,
voor geen van beide partijen zal dit
de oplossing kunnen zijn.
Legitimatie van medisch
handelen
Om te begrijpen wat zich rond de
problematiek van de transfusieweigerende Jehova’s getuige voordoet,
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is het nodig een paar stappen terug
te doen.
Medisch handelen is naar zijn
aard een inbreuk op de privacy en
lichamelijke integriteit van mensen.
De persoonlijke levenssfeer van
de patiënt wordt betreden en zijn
lichaam wordt ontkleed en betast,
door lichaamsopeningen worden
scopen en sondes opgevoerd en
dikwijls wordt erin geprikt en gesneden. Kortom, medisch handelen
is een inbreuk op datgene wat de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet3
beogen te beschermen, namelijk
de persoonlijke levenssfeer en de
lichamelijke integriteit. Omdat de
werking van de artikelen 10 en
11 Gw alleen bij wet kan worden
beperkt, kan rechtmatig medisch
handelen alleen berusten op een
wet die daarvoor de basis verschaft.
Die wet is de Wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBo)
die sinds 1995 onderdeel uitmaakt
van het Burgerlijk Wetboek.4
De twee pijlers waarop de systematiek van de WGBo rust zijn enerzijds
‘indicatie’ en anderzijds ‘informatie
en toestemming’ (ook wel: informed
consent). Over beide pijlers enkele
opmerkingen.5
Indicatie
Eenvoudig geformuleerd betekent
indicatie: een procedure of verrichting waarvan de meerderheid van
de beroepsgroep vindt dat zij gelet
op het medische probleem verdedigbaar is. De hardheid van een indicatie kan variëren van ‘Zo moet het
en niet anders’ tot ‘Zo kun je er ook
over denken’. De hulpverlener stelt
de diagnose, maakt een prognose en
stelt de geïndiceerde behandeling
voor – onder vermelding van de
voor- en nadelen die zijn verbonden
aan de behandeling en aan eventuele alternatieven. Soms is er niet
één geïndiceerde behandeling maar
zijn er meerdere opties, waaruit de
patiënt kan kiezen al naar gelang het
belang dat hij toekent aan belasting,
risico’s, kosten, kans op recidieve,
duur van de behandeling et cetera.
Aan de marge van het medisch
handelen verbleekt de indicatie:
sterilisatie, voorschrijven van anticonceptie en cosmetische chirurgie.
In die situaties is er geen sprake
meer van een ziekte of stoornis die
wordt behandeld, maar van het faciliteren van een leefstijl. Naarmate
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het begrip indicatie minder van
toepassing is, neemt het belang van
informed consent toe.
Indicatie ziet dus op een consensus
of gevestigde praktijk. Belangrijk
is dat het bestaan van een indicatie
de hulpverlener niet de bevoegdheid geeft om de patiënt te gaan
behandelen. Een indicatie is een
aanbeveling, soms een heel dringende aanbeveling, maar niet meer
dan dat. Het bestaan van een ziekte
of stoornis is wel voorwaarde voor
legitiem medisch handelen – ‘leefstijlgeneeskunde’ daargelaten –
maar geeft de hulpverlener niet
de bevoegdheid tot interventie.
Daarvoor is de toestemming van de
patiënt vereist. Dat is zelfs zo indien
de patiënt bewusteloos wordt aangetroffen en ogenblikkelijk ingrijpen
geboden lijkt. In dat geval is het de
veronderstelde toestemming die het
ingrijpen rechtvaardigt. Dat betekent dat in zo’n situatie interventie
achterwege moet blijven als de hulpverlener weet dat de patiënt geen
behandeling wenst. In dat geval
moet een non-reanimatieverklaring
of een verklaring inzake weigering
van bloedtransfusie worden gerespecteerd. Dat is ook het systeem
zoals het in de wet is vastgelegd.6
Alleen de combinatie van indicatie
en toestemming legitimeert medisch
handelen. De toestemming kan
expliciet zijn, stilzwijgend, verondersteld of by proxy, maar ontbreken
mag zij niet.
Informatie/toestemming
De patiënt heeft recht op begrijpelijke informatie. Informatie betreffende zijn diagnose, zijn prognose
en de mogelijke therapieën met hun
respectieve risico’s en belasting. De
informatie moet voldoende zijn om
tot een weloverwogen beslissing
te komen, maar niet zo geleerd of
gedetailleerd dat de patiënt er geen
raad mee weet.
Wanneer sprake is van de zelfbeschikking of de autonomie van de
patiënt gaat het feitelijk om het recht
van de patiënt om een voorgestelde
behandeling te weigeren of überhaupt af te zien van (verdere) medische behandeling. Zelfbeschikking
of autonomie betekent in verband
met medische behandeling dus
niet dat de patiënt de diagnostiek
of therapie van zijn voorkeur kan
uitkiezen. Dat is het domein van de
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indicatie. Daarover beslist de hulpverlener op geleide van de medischprofessionele standaard. Het recht
van de patiënt beperkt zich tot het
kunnen weigeren van een door de
hulpverlener geïndiceerd geachte
behandeling. De zelfbeschikking of
autonomie van de patiënt is dus niet
heel omvangrijk en beperkt zich tot
de domeinen van de artikelen 10 en
11 Gw, de persoonlijke levenssfeer
en de lichamelijke integriteit. Ook
een hulpverlener met steekhoudende argumenten en goede bedoelingen mag niet zonder toestemming
de persoonlijke levenssfeer van zijn
patiënten schenden. Ook niet als de
patiënt daarmee zijn gezondheid of
zelfs zijn leven op het spel zet. Overtuigen mag, aandringen mag, maar
dwingen mag niet. Een goed geïnformeerde patiënt mag een aangeboden behandeling weigeren, ook al
is dat onverstandig. Dit recht om te
weigeren wordt ook wel een afweerrecht of schildrecht genoemd en het
zou verstandig zijn die woorden ook
daarvoor te gebruiken in plaats van
de al te pretentieuze – en daarom tot
misverstaan leidende – begrippen
als zelfbeschikking of autonomie.
Als een patiënt niet in staat is tot een
weloverwogen oordeel te komen
met betrekking tot zijn medische behandeling – ‘wilsonbekwaamheid’
wordt dat vaak genoemd – dan
moet iemand anders, een vertegenwoordiger, namens de patiënt de
afweging maken. Dat kan tot accentverschuivingen in het besluitvormingsproces leiden, vooral wanneer
de patiënt een minderjarig kind is.
Bij volwassenen ligt het anders. Zo
is bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van een volwassen patiënt
gebonden aan de opvattingen van
de patiënt die hij, de patiënt, had in
de tijd dat hij nog wel wilsbekwaam
was. Een vertegenwoordiger van
een wilsonbekwaam geworden
Jehova’s getuige is gebonden aan
de transfusieweigering waartoe de
patiënt had besloten toen hij nog
wel wilsbekwaam was. Overigens is
vertegenwoordiging van wilsonbekwame patiënten een onderwerp op
zichzelf en valt daarmee buiten het
bestek van deze bijdrage.7
Hulpverleningsplicht?
De vraag kan rijzen: heeft een hulpverlener niet de plicht om in te grijpen als hij ziet dat een patiënt dreigt

te overlijden en effectief ingrijpen
mogelijk is? Sterker nog: kan uit de
bewoordingen van art. 450 Wetboek
van Strafrecht niet worden afgeleid
dat iedere burger die plicht heeft?8
Wat betreft deze strafbepaling het
volgende. De wetgever heeft het
delict van art. 450 WvSr niet aangemerkt als een misdrijf maar als een
overtreding, dat wil zeggen als een
delict met een verhoudingsgewijs
geringe strafwaardigheid. Bovendien blijkt strafvervolging op grond
van deze bepaling hoogst zelden
plaats te vinden. Hulp bieden aan
iemand die in nood is, kan een morele plicht zijn, maar het is de vraag
of deze morele plicht overtuigend
kan worden getransformeerd tot een
strafrechtelijk te handhaven rechtsplicht. En bovendien: art. 450 WvSr
veronderstelt stilzwijgend dat de
hulpbehoevende graag zou worden
gered. En juist daaraan schort het bij
de transfusieweigerende Jehova’s
getuige.
In het bovenstaande werd uiteengezet dat het bestaan van een indicatie,
bijvoorbeeld de indicatie om aan een
patiënt een bloedtransfusie te geven,
de hulpverlener niet het recht geeft
om tegen de wil van de betrokkene
tot interventie over te gaan. Waar
voor de hulpverlener geen recht op
interventie bestaat, kan van een verplichting daartoe al helemaal geen
sprake zijn.9
Bestaat er dan geen hulpverleningsplicht? Ja, die bestaat wel, onder
andere in deze zin dat een arts een
patiënt die om medische hulp vraagt
niet zonder meer de deur mag
wijzen als de situatie acuut ingrijpen vereist en doorverwijzing naar
andere hulpverlening niet mogelijk
of gepast is.10 Evenzo is een arts
verplicht om bij ongevallen en incidenten waarvan hij getuige is, zich
ervan te vergewissen of zijn hulp
van waarde kan zijn.11 Er bestaat
onder omstandigheden dus een
hulpverleningsplicht jegens acuut
zieke patiënten die om hulp vragen
of die kunnen worden verondersteld
medische hulp op prijs te stellen.12
Godsdienst en medische
behandeling
Mensen mogen zich in hun beslissingen laten leiden door de overwegingen die zij zelf relevant vinden.
Dat geldt ook voor beslissingen van
patiënten inzake medische behande-

ling. Uiteraard geldt ook hier: voor
zover het om het domein van de
patiënt gaat. De indicatiestelling is
het domein van de hulpverlener, het
wel of niet accepteren van een aangeboden behandeling is de zaak van
de patiënt. Daarom mogen ultraorthodoxe protestanten en antroposofen vaccinaties afwijzen, mogen
Jehova’s getuigen bloedtransfusies
weigeren13 en mogen religieus bezwaarden ervoor kiezen om na hun
overlijden geen orgaandonor te worden. Antroposofen kunnen echter
niet afdwingen dat een hulpverlener
hen behandelt overeenkomstig hun
inzichten over ziekte en gezondheid en een arts die daartoe wel
bereid zou zijn, is daarbij bovendien
gebonden aan de reguliere medischprofessionele standaard.14 Voor
zover ouders op religieuze gronden
zouden aandringen op besnijdenis
van een meisje, is het antwoord nog
duidelijker: het is artsen verboden
daaraan mee te werken, het is reden
het AMK15 in te schakelen, het is
genitale verminking en als zodanig
strafbaar. Besnijdenis van jongens
op religieuze gronden is altijd gerekend tot het domein van de ‘leefstijlgeneeskunde’: er is geen medische
indicatie voor, maar het is toegestaan als beide16 ouders de ingreep
weloverwogen wensen. Overigens
is er een tendens om besnijdenis van
minderjarige jongens om religieuze
redenen te ontmoedigen.17 Kortom:
een wilsbekwame volwassene mag
een medische behandeling weigeren
om redenen die hij zelf doorslaggevend vindt; het claimen van een behandeling daarentegen zal – overige
voorwaarden daargelaten – alleen
succesvol kunnen zijn voor zover
de medisch-professionele standaard
zich daartegen niet verzet.
Nog meer vragen
In het bovenstaande zijn weliswaar
veel, maar zeker niet alle aspecten
van het probleem aan de orde gekomen. Dat blijkt ook uit de reactie
van Glas en Stienstra elders in deze
aflevering.18 Daarom nog enkele
vragen die kunnen rijzen.
‘Is het moreel aanvaardbaar om toe
te zien dat iemand sterft terwijl een
betrekkelijk eenvoudige levensreddende
ingreep voorhanden is?’
Zo geformuleerd is de vraag alleen
ontkennend te beantwoorden. De

formulering is echter niet zuiver,
want geabstraheerd van de context.
Die context is – schematisch gezegd
– dat twee partijen met elkaar een
relatie hebben waarin zij op verschillende wijzen fungeren. De ene
partij, de patiënte, is een individuele
burger met een gezondheidsprobleem waarvoor zij hulp zoekt die
verenigbaar is met haar religieuze
opvattingen. De andere partij, de
hulpverlener, heeft ook persoonlijke
opvattingen maar het zijn niet die
opvattingen die aanleiding geven
zijn hulp in te roepen. Hij is in de
eerste plaats professional, vertegenwoordiger van zijn beroepsgroep,
en als zodanig staat hij garant voor
een hulpverleningsaanbod van een
bepaald niveau. Zijn persoonlijke
en eventueel religieuze opvattingen over goed en kwaad treden
tijdens zijn beroepsuitoefening op
de achtergrond. Hij kan zich erdoor
laten inspireren, zijn attitude en
plichtsbesef kunnen er door worden
getekend, maar als beroepsbeoefenaar wordt hij beoordeeld naar
zijn medische deskundigheid in
brede zin. In uitzonderlijke gevallen kunnen gewetensbezwaren hem
noodzaken af te zien van een verrichting die binnen de beroepsgroep
als normaal, althans geaccepteerd,
geldt. Een gewetensbezwaar kan
hem echter nooit legitimeren om een
medische handeling te verrichten
die zijn patiënt afwijst. Gewetensbezwaren werken maar naar één
kant: afzien van een verrichting die
normaliter zou moeten worden uitgevoerd. Het kan echter niet zo zijn
dat een patiënte zou kunnen worden gedwongen een behandeling te
ondergaan omdat het geweten van
haar arts hem tot die behandeling
noopt. Het is goed voorstelbaar dat
een arts het moreel veroordeelt als
een patiënte een levensreddende
transfusie weigert, maar die veroordeling geeft hem niet het recht die
weigering terzijde te schuiven.
‘Gaat het zelfbeschikkingsrecht van de
patiënt altijd voor?’
Het zelfbeschikkingsrecht van de
patiënt is beperkt. Het behelst feitelijk niet meer dan dat een wilsbekwame volwassene de vrijheid heeft
om een aangeboden behandeling te
weigeren. Dat kan een catastrofale
uitkomst geven, maar het is beslist
niet zo dat het zelfbeschikkingsrecht
alles overheersend is.
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‘Kan het een arts kwalijk worden
genomen als hij een levensreddende
bloedtransfusie geeft aan een Jehova’s
getuige die dreigt te verbloeden?’
Ja, dat kan. Gelet op de houding
van deze religieuze beweging
ten opzichte van de wereldlijke
overheid zal waarschijnlijk geen
aangifte worden gedaan wegens
mishandeling en naar verwachting
zal evenmin snel voor de burgerlijke rechter worden geprocedeerd
over vergoeding van immateriële
schade. Een klacht bij de tuchtrechter is echter een realistische optie.19
Er moet dan ernstig rekening
mee worden gehouden dat de
tuchtrechter de klacht gegrond zal
achten en de arts een maatregel zal
opleggen.
‘Kan het een arts kwalijk worden genomen als hij de wens van zijn patiënte
respecteert en de patiënte overlijdt als
gevolg van verbloeding?’
Ja, want er zijn nooit garanties te
geven dat een arts niets zal worden
kwalijk genomen. Er kunnen klachten komen van nabestaanden en
die kunnen procedures tot gevolg
hebben die de arts dan niet kan ontlopen. De uitkomst hoeft hij echter
niet te vrezen.
Een nabestaande zou aangifte kunnen doen wegens overtreding van
art. 255 WvSr, art. 450 WvSr of van
art. 307 WvSr (‘dood door schuld’),
maar het is zeer de vraag of het
Openbaar Ministerie het opportuun
zou vinden om tot vervolging over
te gaan. En als dat al zou gebeuren,
dan is de kans levensgroot dat het
niet tot een veroordeling komt.20
Ook zou een nabestaande bij de
burgerlijke rechter de arts en/of
het ziekenhuis kunnen aanspreken
en claimen dat hij schade lijdt als
gevolg van het overlijden van de
patiënte. De kans dat een dergelijke
vordering wordt toegewezen is niet
reëel en voor het geval dat toch
zou gebeuren, moet de medische
aansprakelijkheidsverzekeraar het
geld uitkeren. Ten slotte kan een
nabestaande een klacht indienen
bij de tuchtrechter; de kans dat het
dan tot een veroordeling komt, is
theoretisch.
Kortom, een arts die handelt conform de wens van zijn patiënte kan
in theorie met tal van procedures21
te maken krijgen. De uitkomsten
daarvan hoeft hij niet te vrezen
maar de procedures vormen op
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zichzelf zeker een belasting – en
brengen soms kosten met zich mee.

veren. Dat maakt voor betrokkenen
het verdriet alleen maar groter.

‘Kan niet bij wet worden geregeld dat
artsen een bloedtransfusie mogen geven
als het leven van een patiënt in het
geding is?’
Ja, dat zou kunnen, maar waarschijnlijk is dat niet de oplossing.
Het zou namelijk niet logisch zijn
een dergelijke regeling tot bloedtransfusies te beperken. Dat zou
dan logischerwijs uitlopen op een
verbod om een behandeling te
weigeren die door de behandelend
arts levensreddend wordt geacht.
Daarmee zou de systematiek van
de WGBo in één keer overboord
worden gezet, het begrip informed
consent zou zijn betekenis verliezen en het op de artikelen 10 en 11
Gw gestoelde schildrecht van de
patiënt zou ophouden te bestaan.
Daarmee zou in situaties waarin het
werkelijk erop aankomt de arts de
behandelingsbeslissingen nemen
met voorbijgaan aan de wil van de
wilsbekwame patiënt. Dat leidt tot
verhoudingen die niemand in ernst
kan willen.

Hoe nu te handelen? Het is zeker
nuttig en nodig de aanbevelingen
in acht te nemen die Van der Laan
en Drogtrop formuleren: vroegtijdig overleggen (ook met patiënte
persoonlijk, buiten aanwezigheid
van geloofsgenoten en/of partner),
vastleggen van afspraken, schriftelijke wilsverklaringen, begeleidende
(medicamenteuze) maatregelen
om de kans op fataal bloedverlies
zoveel mogelijk te verkleinen en het
benadrukken van de mogelijkheid
dat patiënte altijd op haar transfusieweigering kan terugkomen.
Uiteindelijk kan het dan toch nog
verkeerd aflopen. Het vergt veel van
een hulpverlener om juist dan de
vereiste compassie met patiënte en
haar naasten te tonen en niet kopje
onder te gaan in een zee van eigen
emoties. Toch lijkt dat de aangewezen reactie: begrijpen en betreuren en niet vervallen in cynisme
of afwijzing. Vrijheid betekent in
laatste instantie de mogelijkheid om
te kiezen voor wat de meerderheid
afkeurt. Die vrijheid is een groot en
onopgeefbaar goed. Zij brengt ook
grote verantwoordelijkheid met
zich mee, een verantwoordelijkheid
die in laatste instantie iedereen zelf
moet dragen. Wij kunnen elkaar
erop aanspreken om naar eer en
geweten aan die verantwoordelijkheid vorm te geven. Niet meer en
niet minder.

Ten slotte
Het is een drama als een jonge
vrouw als gevolg van verbloeding
na een bevalling overlijdt, terwijl
een bloedtransfusie hoogstwaarschijnlijk tot volledig herstel van de
patiënte zou hebben geleid. Voor
hulpverleners levert dit situaties op
die lijnrecht in strijd zijn met alles
wat hen motiveert om hun beroep
uit te oefenen. Er zijn meer situaties
die tot gevoelens van frustratie, onmacht en boosheid leiden, maar een
overlijden als gevolg van transfusieweigering is een onvergelijkbaar
dieptepunt. Overigens moet worden
bedacht dat het drama voor de
patiënte en voor haar naasten niet
minder groot is.22 Het tragische is
dat zij menen dat er geen keuze was
en dat zij aan een ernstig te nemen,
onontkoombare verplichting hebben
voldaan. Aangenomen kan worden
dat zij niet opgelucht zouden zijn als
de patiënte zou zijn gedwongen wel
een bloedtransfusie te accepteren.
Zij zou dan moeten voortleven in
het besef dat zij in het licht van de
eeuwigheid het allerbelangrijkste
heeft verspeeld. Het is niet zinvol
om die beleving vanuit het perspectief van de buitenstaander te relati-
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en bloedtransfusie weigert, sterft
een natuurlijke dood, aangenomen dat de bloeding kan worden
aangemerkt als een complicatie en
niet het gevolg is van een fout. De
behandelend arts kan daarom een
verklaring van natuurlijk overlijden afgeven.
Uiteraard kan ook een klacht
worden ingediend bij de klachtencommissie van het ziekenhuis.
De cultureel-anthropoloog R.
Singelenberg heeft in verschillende publicaties deze problematiek
beschreven vanuit het perspectief
van de Jehova’s getuigen.
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Commentaar op:

Veneuze trombose en
het progestageen in de pil
(Vrouwendokter nr 2, 2010)
F.R. Rosendaal, A. van Hylckama Vlieg

Bij een recente editie (juni 2010,
nummer 5) van het Nederlands
Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie, was een losse bijlage
toegevoegd van Bayer, onder de
titel Vrouwendokter: Nieuwsbrief voor
huisartsen en gynaecologen. Hierin
was een commentaar te lezen, onder de titel Veneuze trombose en het
progestageen in de pil van de hand
van F. Roumen, betreffende recente
wetenschappelijke publicaties over
een verhoogd risico op trombose
bij het gebruik van Yasmin, een
drospirenon-bevattend anticonceptivum ontwikkeld door Schering,
dat thans behoort bij Bayer. In dit
commentaar wordt tevens gerefereerd aan de controverse rond het
tromboserisico bij orale anticonceptiva met een derdegeneratieprogestageen (desogestrel en gestodeen),
die in de jaren negentig van de
vorige eeuw woedde.1 Als auteurs
van een aantal publicaties over
deze derdegeneratieanticonceptiva en een recente publicatie over
Yasmin®, hebben wij zowel formele
als inhoudelijke opmerkingen bij
dit commentaar.
Ten eerste vragen wij ons af of de
Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), die
het tijdschrift uitgeeft, zou moeten
toelaten dat er commentaren op
wetenschappelijke publicaties in
bijlagen vanuit de farmaceutische
industrie, die zelfs niet als advertenties zijn aangeduid, worden opgenomen. Deze onttrekken zich immers aan de verantwoordelijkheid
van de redactie, zodat geen enkele
vorm van kwaliteitscontrole heeft
kunnen plaatsvinden. Juist omdat
de advertentie als bijlage bij het
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tijdschrift van een gerenommeerde
wetenschappelijke vereniging was
gevoegd, en de vorm had van een
wetenschappelijk commentaar,
zou de lezer op het verkeerde been
gezet kunnen worden, en menen
dat deze bijdrage de redactionele
kwaliteitstoets had doorstaan. In
deze zin is de bijlage al misleidend
te noemen.
Ten tweede de inhoud van de
tekst. Hierin refereren de auteurs
aan een pill scare die, midden jaren
negentig, geleid zou hebben tot een
toename van het aantal ongewenste
zwangerschappen. Deze pill scare
heeft zelfs in het Verenigd Koninkrijk, waar in oktober 1995 de
Committee on Safety of Medicines
opriep niet langer orale anticonceptiva met een derdegeneratieprogestageen te gebruiken, uitsluitend
bestaan in de media. Een toename
van ongewenste zwangerschappen en zwangerschapsafbrekingen
werd, zonder enige basis, voor het
eerst gemeld in een Position paper
for the medical profession, begin 1996
uitgegeven door Organon, Wyeth
en Schering, de drie fabrikanten die
deze middelen produceerden. Uit
een grootschalig wetenschappelijk
onderzoek bleek echter wel dat veel
vrouwen van het ene naar het andere oraal contraceptivum veranderd
waren, maar er was geen sprake
van een toename van het aantal
zwangerschappen of abortus.2
Vervolgens menen de auteurs dat
zij twee grote onderzoekingen naar
het tromboserisico van nu gebruikte anticonceptiva,3,4 waaronder Yasmin®, eenvoudig van tafel
kunnen vegen vanwege ‘prescrip-

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

tiebias’, waaronder zij verstaan het
voorschrijven van een nieuw middel aan vrouwen met risicofactoren
voor trombose. De werkelijkheid
is dat in deze twee studies, één uit
Nederland en één uit Denemarken,
die beide een zestig procent hogere
kans op veneuze trombose lieten
zien bij gebruik van Yasmin® dan
van een oraal anticonceptivum met
een tweedegeneratieprogestageen
(levonorgestrel) en een vergelijkbare dosis ethinyloestradiol, uitgebreid rekening gehouden was met
allerlei mogelijke bias in de analyses. De enige risicofactoren voor veneuze trombose die een arts zonder
bloedonderzoek kan vaststellen,
zijn obesitas en een positieve familiegeschiedenis. Klassieke risicofactoren voor arteriële aandoeningen,
zoals hyperlipidemie, hypertensie,
diabetes en roken beïnvloeden het
risico op veneuze trombose niet
of nauwelijks. Het zou van een
verontrustende experimenteerdrang getuigen indien artsen een
nieuw middel met een onduidelijk
veiligheidsprofiel nu juist aan een
hoogrisicogroep zouden voorschrijven, en dit bleek dan ook niet het
geval. Het percentage vrouwen met
overgewicht, een positieve familiegeschiedenis of arteriële risicofactoren was zelfs lager in gebruiksters
van de drospirenonebevattende
contraceptiva (Yasmin®) dan in
gebruiksters van orale contraceptiva met tweedegeneratieprogestagenen. Ook andere bias die in deze
context vaak genoemd worden,
zoals switchers bias en attrition of
susceptibles konden worden uitgesloten in analyses die zich louter
richtten op eerste pilvoorschiften in
jonge gebruiksters of in vrouwen

die juist al enige jaren eenzelfde
oraal anticonceptivum gebruikten.
De argumenten zijn overigens
uit de oude doos, want ook bij de
discussie rond de derdegeneratiepil
werden eindeloos bias bedacht, die
alle ontkracht werden.1 Inmiddels
is ook aangetoond dat orale contraceptiva de hemostatische balans
in het bloed van gebruiksters iets
verschuiven in de richting van een
protrombotische tendens, hetgeen
gemeten kan worden met de trombinepotentiaal. Deze verschuiving
is meer uitgesproken bij orale contraceptiva die een extra verhoogde
kans op veneuze trombose geven,
zoals die welke derde generatie
progestagenen, cyproteronacetaat
of drospirenon bevatten.5,6
Ten slotte wijzen de auteurs op een
aantal publicaties die geen verhoogd tromboserisico lieten zien
van anticonceptiva met derdegeneratieprogestagenen, respectievelijk
drospirenon. Dit waren onderzoekingen met doorgaans een gering
aantal vrouwen met trombose, die
alle waren uitgevoerd in opdracht
van en gefinancierd door de farmaceutische industrie. Helaas is gebleken dat op deze wijze gefinancierd
onderzoek doorgaans een voor de
industrie geflatteerd beeld oplevert.
In de controverse rond de derdegeneratieanticonceptiva bleek hoe dit
komt: eenzelfde groot databestand
van Engelse huisartsen (de General
Practioners Research Database) werd
eerst door Jick geanalyseerd, die
een verhoogd risico rapporteerde
(één van de drie initiële publicaties in de Lancet in 1995).7-9 Dit
onderzoek was gefinancierd door
de National Institutes of Health, de
grote publieke onderzoeksfinancier in de Verenigde Staten. Toen
hetzelfde databestand twee jaar
later door Farmer werd geanalyseerd, gefinancierd door Organon,
was het extra risico verdwenen.10
Dit artikel verscheen in de British
Medical Journal, maar bleek zoveel
onvolkomenheden te bevatten
dat de toenmalige hoofdredacteur
later zijn excuses aanbood voor de

publicatie.11 Een ongebruikelijke
stap voor hoofdredacteuren. Een
ander onderzoek, gefinancierd door
Wyeth, bevestigde wél de bevindingen van een verhoogd risico
van derdegeneratieanticonceptiva.
De resultaten van dit onderzoek
werden echter nooit ingezonden
voor publicatie, en het was een onderzoeksjournalist van het VPROprogramma Argos die het boven
water wist te halen.12

7.

8.
Het is teleurstellend dat artsen zich
lenen voor dit soort marketingactiviteiten van de farmaceutische
industrie, en al evenzeer teleurstellend dat de Vereniging dit toelaat.
De schoorsteen moet roken, natuurlijk, maar niet tot elke prijs.
9.
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Weinig sterfte bij bevallingen
onder leiding van de verloskundige
A. de Jonge, J. Nijhuis, J. van der Post en S. Buitendijk

Jaarlijks zouden 550 baby’s onnodig
sterven omdat risicofactoren niet
tijdig worden opgespoord in het
Nederlandse verloskundige systeem. Dit stellen Bonsel en Steegers
in een artikel in de Volkskrant van
zaterdag 3 juli. Zij baseren zich op
hun ‘Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte’ die niet
gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift maar alleen in
een rapport. Het is voor ons soms
onduidelijk waar de onderzoekers
zich baseren op feiten en waar zij
hun eigen mening ventileren.
Een aantal zaken vallen onmiddellijk op in het artikel. Zo zouden
in Vlaanderen 550 minder baby’s
overlijden. Hierbij wordt niet vermeld dat in België alleen kinderen
boven 500 gram worden meegeteld.
In Nederland zijn in 2007 369 kinderen overleden met een geboortegewicht onder de 500 gram. Als
alleen sterftes van kinderen boven
de 500 gram worden vergeleken is
het verschil tussen Nederland en
België dus aanzienlijk minder dan
wordt gesuggereerd.
Sterfte bij bevallingen
onder leiding van de
verloskundige
Van kinderen zonder aangeboren
afwijkingen overlijden er elk jaar
50 bij bevallingen die onder leiding
van de eerstelijnsverloskundige
zijn begonnen. Dit is maar een heel
klein deel (3%) van de 1700 baby’s
die jaarlijks overlijden. Wij vinden
het daarom wel verwonderlijk dat
bevallingen bij de eerstelijnsverloskundige zoveel aandacht krijgen in
het artikel.
Om de uitkomsten van deze bevallingen te beoordelen, moet je vrouwen bij de eerstelijnsverloskundige
vergelijken met vrouwen bij de gynaecoloog die geen bekende risicofactoren hebben. De onderzoekers
maken zo’n vergelijking niet maar
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stellen in het artikel dat negatieve
uitkomsten bij de verloskundige
wijzen op het falen van de risicoselectie. Ze stellen niet de vraag of
zorg door de gynaecoloog geleverd
de uitkomsten verbetert.
Roken is een goed voorbeeld van
een belangrijke risicofactor voor
het ongeboren kind. Verloskundigen ondersteunen vrouwen om te
stoppen met roken. En ze zullen bij
zwangeren die roken sneller een
echo maken om de groei te controleren. Maar veel vrouwen stoppen
niet en blijven roken. Wat heeft
de gynaecoloog in dit geval meer
te bieden dan de verloskundige?
Het gaat erom slechte uitkomsten
zoveel mogelijk te vermijden, niet
om te zorgen dat deze alleen bij de
gynaecoloog en niet bij de verloskundige optreden.
Risicoselectie
Al jaren werken zorgverleners met
een checklist om te beslissen welke
vrouwen baat hebben bij begeleiding door de gynaecoloog. Deze
verloskundige indicatielijst is zorgvuldig samengesteld door gynaecologen, verloskundigen, huisartsen
en kinderartsen en wordt op dit
moment herzien. Als een vrouw
geen risicofactoren heeft aan het begin van de zwangerschap kunnen
deze later natuurlijk wel optreden.
Een verloskundige verwijst haar op
dat moment door naar de gynaecoloog. Door de indicatielijst te
gebruiken zorgen hulpverleners ervoor dat elke vrouw op elk moment
de juiste zorg krijgt.
Deze risicoselectie heeft voordelen. Vrouwen krijgen zorg van de
gynaecoloog als dat zinvol is, maar
niet als die onnodig is. Hierdoor
kunnen overbodige ingrepen
worden vermeden; ingrepen die
ook (ernstige) bijwerkingen kunnen
hebben.
Wereldwijd neemt bijvoorbeeld de
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sterfte onder vrouwen ten gevolge
van een ernstige bloeding bij de
bevalling toe. Een toename van het
aantal, deels onnodige, keizersnedes wordt als een van de oorzaken
gezien.
Engeland en Canada hebben zelfs
de methode van risicoselectie van
Nederland overgenomen; ook
daar krijgen steeds meer vrouwen
zorg van de verloskundige tenzij
begeleiding door de gynaecoloog
voordelen biedt.
Ongeveer de helft van alle vrouwen
wordt tijdens de zwangerschap
of bevalling verwezen naar de
gynaecoloog. Maar zelfs tijdens de
bevalling is dit zelden met spoed.
Als een vrouw pijnbestrijding wil
of als de bevalling niet opschiet,
is er meestal tijd genoeg om in het
ziekenhuis te komen. De bevalling
verloopt dan niet zo anders dan
wanneer een vrouw van plan was
om in het ziekenhuis te bevallen.
En het voordeel van thuis beginnen
aan de bevalling is dat dit de kans
op medische ingrepen vermindert.
De risicoselectie door verloskundigen lijkt op die door huisartsen:
zorg in de wijk waar het kan en
zorg in het ziekenhuis waar het
moet. Dit sluit ook aan bij het
advies van de Raad voor de Volksgezondheid om gezondheidszorg
zoveel mogelijk te verlenen dichtbij
waar mensen wonen. En net als
huisartsen zijn verloskundigen
medisch opgeleid om zelfstandig te
beoordelen of vrouwen verwezen
moeten worden naar het ziekenhuis.
De veiligheid van de
thuisbevalling
Onze studie, een groot onderzoek
naar de thuisbevalling, wordt in
het Volkskrantartikel ter discussie
gesteld. In dit onderzoek werden
vrouwen vergeleken die thuis

wilden bevallen met vrouwen die
van plan waren in het ziekenhuis te
bevallen onder leiding van de verloskundige. In het Volkskrantartikel
wordt gesteld dat deze groepen
teveel van elkaar verschillen en
daarom niet met elkaar vergeleken
mogen worden. Vrouwen die thuis
wilden bevallen hadden inderdaad
iets betere uitkomsten. Maar in de
analyses is wel degelijk rekening
gehouden met die verschillen bijvoorbeeld in zwangerschapsduur
en etnische afkomst en dan zijn de
uitkomsten gelijk: in beide groepen
kwamen babysterfte en opname
van de baby op een intensivecareafdeling even weinig voor.
Sommige bevallingen zijn buiten
het thuisbevallingenonderzoek
gelaten om verschillen in risico’s
tussen de groepen te vermijden.
Aangeboren afwijkingen zaten er
bijvoorbeeld niet in, in tegenstelling tot wat wordt beweerd in het
Volkskrantartikel.
Te vroege geboorten, die de belangrijkste oorzaak zijn van laag
geboortegewicht, zijn ook niet meegenomen in het thuisbevallingenonderzoek. Volgens het Volkskrantartikel zouden vroeggeboorten
vaak voorkomen bij bevallingen
die door de verloskundige als laag
risico zijn ingeschat. Dit kan niet
kloppen. Verloskundigen sturen
elke vrouw die voor 37 weken
bevalt zo snel mogelijk naar een gynaecoloog. Als vrouwen toch thuis
bevallen hebben ze het ziekenhuis

niet op tijd kunnen bereiken. Er zijn
gevallen van vroeggeboorte bekend
met zeer goede afloop, juist omdat
de verloskundige nog net op tijd
thuis ter plekke kon zijn. Maar uiteraard zijn deze bevallingen nooit
thuis gepland.
Bij 37 weken zou een thuisbevalling
onveilig zijn omdat de babysterfte
drie keer zo hoog is als in de 39ste
en 40ste week. Dit is niet juist. In
ons onderzoek overleden minder
dan vier baby’s per jaar tussen 37
en 38 weken. En dit risico was gelijk voor bevallingen die thuis of in
het ziekenhuis waren gepland.
Waar het echt om
draait
Maar als de risicoselectie deugt,
wat kunnen we dan doen om de
babysterfte te verminderen? Terecht
gaat het Volkskrantartikel in op
het grote belang van een gezonde
leefstijl en een goede voorbereiding
op de zwangerschap. Vrouwen uit
achterstandswijken hebben vaker
complicaties door een combinatie
van allerlei medische en sociale
risicofactoren. Het is te simpel
om te veronderstellen dat deze
problemen verdwijnen als al deze
vrouwen naar de gynaecoloog
worden verwezen.
Er is meer onderzoek nodig naar
oorzaken van babysterfte en hoe
deze aan te pakken. Dit klinkt
natuurlijk minder daadkrachtig
dan roepen dat het mogelijk is om

550 baby’s te redden. Maar het is
eerlijker dan zonder goede argumenten vrouwen bang te maken
voor verloskundige hulpverleners.
Dat onderzoek moet vanzelfsprekend door de verschillende
beroepsgroepen gezamenlijk
worden uitgevoerd en gesteund.
Door minder naar elkaar te wijzen,
beter samen te werken en te beseffen dat het niet gaat om wie de
zorgverlener is, maar dat het gaat
om een goede uitkomst van de
zwangerschap, zal de verloskundige zorg verder kunnen verbeteren. Uiteindelijk staan immers niet
de zorgverleners, maar moeder en
kind centraal.
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PICO Bello

De effectiviteit van acupressuur
tegen hyperemesis gravidarum
A. van Sonderen en M.M. Kamphuis

Achtergrond

Vraagstelling

Studieopzet

Hyperemesis gravidarum is gedefiIs acupressuur effectief tegen
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Zoekstrategie
Zoeken in pubMed met de zoektermen hyperemesis gravidarum [MeSH] AND acupressure
[MeSH] en de limits clinical trial, randomized controlled trial en meta-analysis, leverde zeven
Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 123, augustus 2010
artikelen op. De enige meta-analyse, door Helmreich et al.5, wordt ongeschikt geacht om de
onderzoeksvraag te beantwoorden omdat dit artikel zich richt op zowel acupressuur als

en de controlegroep is zoals verwacht niet significant (mean difference 0.1418, CI -0.3944 tot
0.6779).
Figuur 3 toont het verloop van de

ken is te zien in figuur 2. Een repeated measures
ussen de groepen bestaat (p = 0.001). Tevens is
(time x group: p < 0.001). In een post hoc-analyse
nt verschil tussen de interventie- en
-1.4430 tot -0.3821) als tussen de interventie48 tot -0.2467). Het verschil tussen de placebocant (mean difference 0.1418, CI -0.3944 tot

n.

onderscheid tussen de interventie- en placebogroep, aangezien de
controlegroep geen enkele interventie onderging.
Doordat de drie onderzoeksgroepen op gescheiden afdelingen in
het ziekenhuis verbleven, kan
getwijfeld worden aan de gelijke
behandeling van de onderzoeksgroepen. Factoren zoals geuren en
drukte, die mogelijk invloed hebFiguur 2. Verloop van de ernst van misselijkheid en braken. Hoe hoger de score op
ben op het ontstaan van misselijkde vragenlijst, des te ernstiger de klachten.
heid, zouden de resultaten kunnen
Figuur 2. Verloop van de ernst van misselijkheid en braken. beïnvloeden.
Figuur 3. Verloop van de ketonurie.
Voor de toepasbaarheid van de
Hoe hoger de score op de vragenlijst, des te ernstiger de
resultaten moet men zich realiseren
klachten. ketonurie van de drie onderzoeksgroepen. De drie groepen
hebben bij
ontslag eenzelfde waarde
dat het onderzoek
acupressuur
vergelijkt met controle en placebo,
niet met de gangbare therapie met
anti-emetica. Tot slot is voor de
toepasbaarheid van de resultaten
van belang in hoeverre acupressuur
door de Nederlandse patiënten
wordt geaccepteerd.

Figuur 3 toont het verloop van de

Conclusie en
aanbeveling
Figuur 3. Verloop van de ketonurie.

Figuur 3. Verloop van de ketonurie.

Tot de dag van ontslag werden de
therapieën gecontinueerd. Ontslag
vond niet eerder plaats dan nadat
de ketonurie was hersteld.
Metingen vonden plaats op dag
twee en drie na opname en op de
dag van ontslag. De ernst van misselijkheid en braken werd gemeten
aan de hand van een vragenlijst.
Hoe hoger de score, des te ernstiger de klachten. Tevens werden de
ketonen in de urine gemeten ten
einde inzicht te krijgen in de voedingsstatus van de patiënt.

niet significant (mean difference
0.1418, CI -0.3944 tot 0.6779).
Figuur 3 toont het verloop van de
ketonurie van de drie onderzoeksgroepen. De drie groepen hebben
bij ontslag eenzelfde waarde van
de ketonurie, hetgeen te verklaren
is met het feit dat normalisatie van
de ketonurie een voorwaarde voor
ontslag was. Zichtbaar is dat in
de interventiegroep de ketonurie
eerder daalt dan in de placebo- en
controlegroepen. Dat het groeps
effect ook hier afhankelijk is van de
tijd, volgt uit de repeated measures
ANOVA (time x group: p= 0.016).

e groepen hebben bij ontslag eenzelfde waarde

Resultaten
Het verloop van de ernst van
misselijkheid en braken is te zien
in figuur 2. Een repeated measures
ANOVA laat zien dat er een significant verschil tussen de groepen
bestaat (p = 0.001). Tevens is berekend dat het groepseffect afhangt
van de tijd (time x group: p < 0.001).
In een post hoc-analyse van alle
tijdstippen tezamen is zowel een
significant verschil tussen de interventie- en placebogroep zichtbaar
(mean difference -0.9125, CI -1.4430
tot -0.3821) als tussen de interventie- en controlegroep (mean difference -0.7708, CI -1.2948 tot -0.2467).
Het verschil tussen de placebo- en
de controlegroep is zoals verwacht

Critical appraisal
De goede randomisatie, homogeniteit van de onderzoeksgroepen en
de volledige follow-up dragen bij
aan de kwaliteit van het onderzoek.
Kanttekeningen zijn te plaatsen bij
de blindering en gelijke behandeling van de groepen. Het artikel
beschrijft dat zowel de onderzoekers als de patiënten niet op de
hoogte waren van de lokalisatie
van het werkelijke Nei Guan-punt.
Vanuit onze westerse samenleving
is moeilijk in te schatten in hoeverre
deze kennis bij de Zuid-Koreaanse
bevolking aanwezig is. Daarnaast
geldt de blindering alleen voor het

Acupressuur op het Nei Guan-punt
vermindert klachten van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap en doet ketonurie sneller
verdwijnen. De therapie is simpel,
niet-invasief, veilig en goedkoop.6
Het is aan te bevelen een trial met
acupressuur bij een westerse patiëntenpopulatie te doen om te verifiëren of de resultaten uit Zuid-Korea
ook in onze praktijk toepasbaar zijn.
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Samenvatting
Achtergrond. Hyperemesis gravidarum
is een grote belasting voor de patiënt
en de gezondheidszorg. De huidige
therapie met anti-emetica is niet bewezen effectief. Acupressuur is effectief
gebleken tegen andere vormen van
misselijk. In deze PICO wordt onderzocht of acupressuur effectief is tegen
hyperemesis gravidarum.
Zoekstrategie. Zoeken in pubMed
leverde zeven artikelen op. Om de
onderzoeksvraag te beantwoorden is
het artikel van Shin et al. het meest
geschikt. Dit artikel omschrijft naast de
ernst van misselijkheid en braken ook
een objectieve uitkomstmaat, te weten
ketonurie.
Studieopzet. Het beschreven onderzoek vond plaats in Zuid-Korea. 66 klinische patiënten werden dubbelblind
gerandomiseerd in een acupressuur-,
placebo- en controlegroep. De acupressuurgroep onderging driemaal daags
een sessie acupressuur op het Nei
Guan-punt. De placebogroep onderging dezelfde sessie op een benig deel
op de pols.
Resultaten. De ernst van misselijkheid en braken werd gemeten met een
vragenlijst, en was significant lager in
de acupressuurgroep (p<0.001). Ook
ketonurie werd gemeten, hetgeen in de
acupressuurgroep eerder herstelde dan
in de controle- en placebogroepen (p =
0.016).
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V, Etherington I. Acupressure for
the in-patient treatment of nausea
and vomiting in early pregnancy:

A randomized control trial. Am J
Obstet Gynecol 2006;194;815-20.

Conclusie. Acupressuur op het Nei
Guan-punt vermindert klachten van
misselijkheid en braken tijdens de
zwangerschap en doet ketonurie sneller
verdwijnen.
Trefwoorden
hyperemesis gravidarum, acupressuur,
ketonurie
Summary
Background. Hyperemesis gravidarum is a considerable burden for both
patients and health care in general.
Current therapy with anti-emetics has
not been proved to be effective. Acupressure has been effective in reducing
emesis associated with surgery and
motion sickness. The aim of this PICO
is to examine whether acupressure is
effective in reducing the symptoms of
hyperemesis gravidarum.
Search strategy. A pubMed search
resulted in seven hits. Shin et al. performed the most suitable study to answer
our question. This study measures both
the degree of nausea and vomiting and
the presence of ketonuria, which is an
objective measure.
Method. 66 participants diagnosed
with hyperemesis gravidarum and
admitted to general hospitals in South
Korea were randomly assigned to
three groups. The acupressure group
received the intervention three times a
day to the Nei Guan point. The location
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for pressure in the placebo group was a
bony port at the wrist. Third group was
a control group.
Results. The degree of nausea and
vomiting was statistically lower in the
acupressure group (p<0.001). Ketonuria
levels were controlled more quickly in
the acupressure group (p = 0.016).
Conclusion. Nei Guan point acupressure is an effective treatment in reducing
complaints of hyperemesis gravidarum
and is a quicker way of controlling
ketonuria.
Keywords
hyperemesis gravidarum, acupressure,
ketonuria
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Wat ons opvalt in de LVR2

Perinatale sterfte (5): Trend in de tijd
T. DE NEEF EN A. FRANX, MET MEDEWERKING VAN G.J. BONSEL

BETER
We concentreren ons op bevallingen
in de tweede lijn waarbij de gynaecoloog een redelijke kans had om de
uitkomst te beïnvloeden. Daarom
beperken we ons tot kinderen die
werden geboren na 24 volle weken
zwangerschap, zonder letale congenitale afwijkingen. We excluderen de
casus waarbij de dood reeds werd
geconstateerd bij het eerste onderzoek in de tweede lijn en we excluderen ook de bevallingen waarbij de
uitdrijving reeds was begonnen op
het moment dat zij vanuit de eerste
lijn werden overgenomen.
In de periode 1996-2009 zijn er bijna
1,5 miljoen bevallingen in de LVR2
die aan deze criteria voldoen. Als
perinatale sterftekans definiëren we
voor deze kinderen de fractie die tot
en met zeven dagen na de geboorte
is overleden. We corrigeren de postpartumsterfte voor onderrapportage
in de LVR2. Tegenwoordig worden
er voor de beschouwde groep per
jaar circa 110.000 partus geregistreerd. Tien jaar geleden waren dat er
98.500. De perinatale sterfte is in die
tien jaar gehalveerd van 1% naar 0,5
%. Figuur 1, waarin dit gegeven is
uitgezet tegen de tijd, suggereert dat
de afname van die sterfte nog niet
ten einde is.
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De LVR2 geeft maar weinig specifieke informatie over de gezondheid
van de moeder. We kunnen sterfte
wel analyseren naar leeftijd, etnische
herkomst en sociaal economisch
niveau van haar woongebied.
Pariteit van de moeder, ligging van
het kind, en gewichtspercentiel van
het kind zijn ook van invloed op de
sterftekans naast de zwangerschapsduur. Al deze factoren kunnen in
de loop der jaren in globale zin (ten
gunste) zijn veranderd. Voor etniciteit en leeftijd is echter het tegendeel
waar, en voor sociaal-economische
welstand is een relevant verschil
onaannemelijk. Door de selectie te
beperken tot de groep Nederlandse
moeders tussen twintig en dertig
jaar, en tot eenlingen in hoofdligging
en gewichtspercentiel > 25% kunnen
we de invloed van deze factoren

1998

ANALYSE

totaal

1,2%

1997

Onze huidige analyses met LVR
insight zoomen in op perinatale
sterfte. We hebben gezien dat ante
partum ongeveer net zoveel voldragen kinderen sterven als tijdens en na
de baring en dat het sterfterisico het
kleinst is rond week 40. Electieve ingrepen blijken relatief veilig. Vaginaal
geboren stuiten lopen nog steeds een
aanzienlijk sterfterisico en dag/nacht
verschillen zijn ook nog niet uitgebannen. Ditmaal onderzoeken we de
trend in de tijd van perinatale sterfte
bij tweedelijnsbevallingen.

De afname treedt op bij iedere
zwangerschapsduur en zowel vóór,
tijdens, als na de geboorte, getuige
het overzicht in tabel 1. Daarin staan
de aantallen perinatale sterftes per
10.000 bevallingen voor twee perioden van vier jaar die tien jaar uit
elkaar liggen.

1996

INLEIDING

Figuur 1: Perinatale sterfte in de tweede lijn (≥ 25w,
geen letale cong. afw, geen IUVD bij eerste onderzoek,
geen overname tijdens uitdrijving).
beperken. Maar ook bij beperking tot
die groep blijkt de perinatale sterfte
gedurende de afgelopen tien jaar te
zijn gehalveerd.
Ook risicogroepen zoals stuiten, kinderen met een laag geboortegewicht
(< P10) en tweelingen, laten vergelijkbare vooruitgang zien. Dat moet
haast wel een indicatie zijn dat de
kwaliteit van zorg rondom de partus
in de tweede lijn zelf is verbeterd.
Wij vroegen Gouke Bonsel om
commentaar:
De bijdrage van De Neef en Franx

ante
partum
1167
483
59%
113
59
48%
16
10
39%
8
4
43%
45
21
52%

durante
partu
170
108
36%
18
7
61%
5
3
37%
8
6
17%
9
5
43%

post
partum
1079
682
37%
93
51
46%
16
9
43%
14
9
37%
42
24
44%

totaal/
10.000
2417
1272
47%
224
116
48%
37
22
40%
29
20
33%
96
50
48%

Tabel 1: Perinatale sterfte per 10.000 partus, naar zwangerschapsduur en periode.
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vormt zo op het oog een contrapunt
tegenover het somberen in recente
rapportages over de Nederlandse
perinatale gezondheid. De Nederlandse perinatale sterfte daalt. Voor
Nederland als geheel en zonder
exclusies en demografische correcties komt die daling ongeveer uit op
8% per jaar,1 hetgeen bij extrapolatie
neerkomt op 56% daling in tien jaar,
de hier behandelde tijdsspanne. De
cijfers komen dus globaal overeen en
er lijkt reden voor tevredenheid. Dit
commentaar maant tot voorzichtigheid bij dit optimisme op basis van
de analysekracht van de gecombineerde PRN-registratie en het
toepassen van regressiemethoden
voor correctie.
Een uitspraak over de ‘netto’ verandering – en dus een oordeel over
de kwaliteit van de geleverde zorg
– vereist correctie voor onbeïnvloedbare factoren. Hier ben ik het zeker
eens met De Neef en Franx maar
vroeg mij wel af waarom pariteit en
een al dan niet meerlingkind buiten
beschouwing zijn gelaten. Vooral het
pariteitseffect op populatieniveau is
groot: door de 35-40% extra sterfte
bij een eerste kind vertalen bescheiden trends in het totale kindertal
(dus het aandeel eerste kinderen
in een bepaald jaar), zich al snel in
merkbare fluctuaties in de perinatale
sterfte. Het meerlingeffect is gering
dus dat is op zich geen verstoorder.
Na de selectie van correctiefactoren
is het vervolgens niet eenvoudig het
simultane effect van factoren zoals
leeftijd van de moeder, etniciteit,
welstand, urbanisatie, pariteit en
tweelingen op de perinatale sterfte
te schatten om zo tot een ‘zuiver’
beeld van de trend te komen. Deze
factoren veranderen gelijktijdig in
frequentie, en ook de impact is niet
jaar op jaar hetzelfde (die van leeftijd
van de moeder is bijvoorbeeld de
afgelopen tien jaar afgenomen). Men
moet ze dus bij een analyse tegelijk
meenemen voor het beste resultaat;
dat is bij zoveel factoren eigenlijk
niet goed te doen met stratificatie,
dat wil zeggen het kijken naar een
subgroep zoals hierboven is gedaan.
Een zuivere schatting is in deze situatie alleen mogelijk met de zogeheten logistische regressiemethodiek.
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In het aangehaalde artikel van
Ravelli et al., over eerste en tweede
lijn samen, bleek er na zo’n correctie
via regressie reden te zijn voor meer
bescheidenheid over de verbetering: 8% jaarlijkse vermindering
verdampte tot netto 3%. De absolute
cijfers zijn dus geflatteerd, omdat ze
veel beter lijken dan de netto, gecorrigeerde, cijfers; op een tienjaarshorizon is er daarom geen daling van
56% maar van 26%, vermoedelijk
ook in de cijfers van De Neef en
Franx over alleen de tweede lijn.
Ravelli et al. geven, net als De Neef
en Franx, detailinformatie wat betreft de samenhang van de sterftedaling met zwangerschapsduur. De
grootste absolute daling (in zes jaar
tijd) vond plaats in de groep 32-36.6
en in de groep zwangeren met een
kind met een aangeboren afwijking
(beide ongeveer veertig sterften minder per jaar) met de aantekening dat
het effect van het SEO hier nog niet
aanwezig was. Dat is een merkbare
daling die de tweede en derde lijn
op hun rekening kunnen zetten. De
daling bij aangeboren afwijkingen
is leerzaam: gemakkelijk wordt
deze daling - zeer waarschijnlijk
door verbeterde tweede- en derdelijnszorg - over het hoofd gezien,
als de overleden kinderen met een
aangeboren afwijking deels of geheel
worden geëxcludeerd. Doodgeboorte van een kind met een aangeboren
afwijking wil nog niet zeggen dat de
afwijking zelf letaal is.
De Nederlandse perinatale sterfte
daalt, maar het tempo van dalen
valt, bij beschouwing van de Nederlandse gegevens als geheel, tegen en
blijft achter bij dat van Europa. Er
zijn aanwijzingen van verbetering,
maar er zijn in tweede (en derde) lijn
nog verschillende aangrijpingspunten om het beter te doen. Het reduceren van de dag-nachtverschillen in
perinatale uitkomsten is er één van.2
Er zijn overtuigende aanwijzingen
dat een ander aangrijpingspunt de
vroege antenatale zorg is, die De
Neef en Franx gegeven de beperking
tot LVR2-gegevens buiten beschouwing lieten. Ravelli et al. tonen de
zorgelijke ontwikkeling in de perinatale (primair foetale) sterfte tussen
22 en 25.6 weken, en er zijn meer
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aanwijzingen voor onvoldoende
actieve preventieve zorg vroeg in de
zwangerschap die zich uit in vroege
foetale sterfte.
Het feit dat deze discussies nu gevoerd kunnen worden met cijfers in
de hand is een groot goed. Bij zaken
die lijnoverstijgend zijn zoals hier,
zal het evenwel doorgaans nodig
zijn de gecombineerde dataset te
gebruiken.
TEN SLOTTE
Het commentaar van Gouke Bonsel
illustreert eens te meer dat LVRinsight, waarmee wij onze analyses
doen, beperkingen heeft. Het is geen
instrument voor verfijnde wetenschappelijke analyse, maar een
hulpmiddel om ‘een onderbuikgevoel te vertalen naar een hypothese’.
Als je die hypothese eenmaal hebt,
dan is de gang naar Stichting PRN
vereist voor de echte analyses van
de gekoppelde dataset, en met grote
terughoudendheid voor wat betreft
eventuele exclusies.
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Na het uitkomen van het stuurgroepadvies, Een goed begin, hebben
de partijen niet stilgezeten. Een
belangrijk besluit is de overeenkomst om te komen tot een uniform
transmuraal dossier. Alle betrokken
partijen hebben zich aan deze afspraak verbonden zodat er voortgang gemaakt kan worden. Hetgeen
moet leiden tot EEN dossier voor
elke zwangere, waardoor informatieverlies voorkomen wordt en
communicatie geoptimaliseerd. Dit
dossier moet in 2014 operationeel
zijn. Een belangrijke vooruitgang,
het is ook niet meer van deze tijd om
onverenigbare talen te spreken, laat
staan de overdracht van patiëntengegevens via het schrift te laten
plaatsvinden.
De contouren van het zo gewenste
Perinataal College beginnen zich
af te tekenen. In dit college zijn de
belangrijkste veldpartijen vertegenwoordigd. Het college houdt
toezicht op het naleven van gemaakte afspraken en initieert ook
het verbeteren van samenwerkingsvormen tussen de schakels uit de zo
geplaagde verloskundige keten. Op
deze wijze zal het veld normen ontwikkelen en toezien op de naleving
ervan.
De minister heeft in zijn brief naar
de Tweede Kamer de nota Normpraktijk klinische verloskunde tot een
veldnorm verheven en heeft ook
de andere partijen opgeroepen met
een dergelijke norm te komen. De
NVOG is blij met de inhoudelijke

ondersteuning van onze nota, maar
ziet ook de mogelijke problemen
in het veld aankomen. In eerdere
besprekingen met de Raden van
Bestuur is op vele locaties uitgesproken dat de RvB de norm wel
inhoudelijk ondersteunt, maar dat er
geen middelen beschikbaar zijn voor
de effectuering. Door de opmerkingen van de minister bestaat de
kans dat bijvoorbeeld de Inspecitie
voor de Gezondheidszorg (IGZ) de
norm gaat handhaven. Dat is mooi,
immers wij hebben dat advies zelf
geschreven en u heeft allen ingezien
dat de verloskundige zorg moet
worden geïntensiveerd. Het is echter
duidelijk dat de financiële paragraaf
in het stuurgroepadvies ontbreekt.
Laat staan een kosteneffectiviteitafweging. Vele leden hebben aangegeven dat zij dit als een gemis ervaren.
Het bestuur heeft het advies van
de Stuurgroep omarmd, maar heeft
daarbij altijd aangetekend dat de
afweging kosten en opbrengsten
nog wel moet worden gemaakt. De
politiek heeft a gezegd en wij moeten diezelfde politiek nu uitdagen
om ook b te zeggen.
Het bestuur heeft direct na het
verschijnen ervan onderzoek laten
verrichten naar de organisatorische consequenties en de kosten
die gemoeid zullen zijn met de
invoering van de deeladviezen uit
het stuurgroepadvies. Het onderzoek zal niet met een advies aan
de politiek eindigen. Wel zal het de
verschillende scenario’s inzichtelijk

maken, bijvoorbeeld de variatie van
de kosten van de ideale personele
bezetting voor 80, 90 of 95% van
het theoretische patiëntenaanbod.
Dezelfde politiek die eerder de uitkomsten van het huidige verloskundige systeem als uitgangspunt voor
beoogde verbetering nam, zal de
financiële implicaties moeten afwegen tegen de beoogde verbetering.
Het gaat daarbij zeker niet alleen
om de beschikbaarheid van geld, het
gaat ook om de beschikbaarheid van
medisch specialisten, (klinisch) verloskundigen en verpleegkundigen.
De NVOG wil haar eigen nota graag
ingevuld zien, maar zal de rekening
daarvoor helder bij de beleidsbepalers presenteren. Maar niet alleen bij
de beleidsbepalers, ook het publiek
moet inzien dat het niet aan de
professionals zal liggen. Het publiek
is meegenomen in de aanleiding van
de discussie en het is onze verantwoordelijkheid het publiek bij de
oplossingen betrokken te houden,
maar ook op de hoogte te stellen van
de verantwoordelijkheid van de beleidsbepalers, die al of niet genomen
wordt. Intussen heeft er overleg
met de NVZ plaatsgevonden over
de door hen uitgezette enquête. De
uitkomsten van beide onderzoeken
zullen door de partijen worden afgestemd. We verwachten de cijfers in
augustus te presenteren.
Auteur
Sjaak Wijma, vice-voorzitter NVOG
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Symposium

Psychiatrie en zwangerschap;
vol verwachting en uit balans
Op 9 september 2010 vindt het oprichtingssymposium van het
Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap plaats
met als titel: Psychiatrie en zwangerschap; vol verwachting en
uit balans
Keynote speaker: prof. Ian Jones, hoogleraar perinatale
psychiatrie aan Cardiff University in de UK.
Psychiatrie en zwangerschap is een combinatie van schijnbare
tegenstellingen die je niemand toewenst. Toch is het een dagelijkse realiteit dat het krijgen van een kind niet altijd een vreugdevolle gebeurtenis is. Dit geldt zowel voor de vrouw en haar
naasten als voor de betrokken hulpverleners. Uit steeds meer
onderzoek wordt duidelijk dat ernstige psychische klachten en
medicatie- en middelengebruik tijdens de zwangerschap het
(ongeboren) kind ongunstig beïnvloeden. Het helpt niet langer
om de mythe van de ’roze wolk’ in de lucht te houden!
Toenemende aandacht en informatie op het gebied van zwangerschap en psychiatrie vraagt om een bundeling van inzichten
en eenduidige adviezen, die zowel toegankelijk zijn voor hulpverleners als voor patiënten. Vanuit deze behoefte werd het
Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ)
geboren, een gezamenlijk initiatief van professionals werkzaam
binnen het grensvlak van de psychiatrie en verloskunde.
In dit op de praktijk gerichte symposium komen onderwerpen
aan bod die iedereen die werkt met zwangere vrouwen zou
moeten weten: Wat maakt de combinatie zwangerschap en
psychiatrie specifiek? Waar moet je als hulpverlener op letten?

In het Nederlands tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie
(NTOG) nummer 5, 2010, is op pagina 186 een boek
bespreking g
 ewijd aan het Partusboek De Broekert:
Marinus Nathanaël de Broekert, heel- en vroedmeester.

Wanneer is angst tijdens de zwangerschap nog normaal en
wanneer wordt het pathologisch? Wat is schadelijker voor de
zwangerschap, het (genees)middel of de kwaal? Wat is een
POP-poli en hoe zet je die op? Wat gebeurt er op een psychiatrische moeder-baby-unit? Wat doe je met zwangere vrouwen
die de zwangerschap in gevaar brengen en zich onttrekken aan
psychiatrische hulp?
Met dit symposium hopen wij het nieuwe specialisme ‘psychiatrie en zwangerschap’ op de kaart te zetten en samen met u een
gezamenlijke inspanning te leveren om de balans en vreugde
weer terug te brengen in de levens van vele zwangere vrouwen
en hun naasten!
Doelgroep: psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkenden, gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen, huisartsen,
verpleegkundigen en andere belangstellenden.
Locatie: CORPUS, Oegstgeest
Kosten: € 225,-- (in opleiding en verpleegkundigen € 125,--)
Accreditatie wordt aangevraagd voor de: NVvP, NVOG,
KNOV, NVK en CvAH
Aanmelden kan via: www.lkpz.nl (informatie behandelaren)
Voor de eerste 100 aanmelders bestaat de mogelijkheid om na
afloop van het symposium in het CORPUS ’een reis door de
mens’ te maken.

Dit boek is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever
G.J. Lepoeter voor een bedrag van € 37,- (inclusief
verzendkosten). Uw bestelling kunt u versturen per e-mail
naar gntlepoeter@zeelandnet.nl met vermelding van
postadres voor verzending.
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Timing electieve sectio kan beter
Wilmink FA, Hukkelhoven CW,
Lunshof S, Mol BW,
Post JA van der, Papatsonis DN.
Am J Obstet Gynecol. 2010;
202:250.e1-8.
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De huidige studie was een retrospectieve cohortstudie naar de timing en uitkomst van
electieve sectio’s à terme. Voor dit doel werden data uit de PNR tussen januari 2000 en
januari 2007 gebruikt. In totaal konden data van 20.973 electieve sectio’s bij éénlingen gebruikt worden. De primaire uitkomstmaat van de studie was een samengestelde uitkomst
van neonatale mortaliteit en/of morbiditeit. Naast incidenties van neonatale uitkomsten
gestratificeerd voor zwangerschapsduur werden logistisch regressieanalyses uitgevoerd
waarin gecorrigeerd werd voor potentiële confounders zoals pariteit, etniciteit en socioeconomische status. In totaal werden 11.873 (56.5%) sectio’s voor 39+0 weken verricht.
Neonaten geboren tussen 37+0 en 38+0 weken hadden, in vergelijking met neonaten geboren ≥ 39 weken, een hoger risico op de gecombineerde primaire uitkomst. De incidenties
waren 20.6% tussen 37 en 38 weken, 12.5% tussen 38 en 39 weken en 9.5% tussen 39 en 40
weken (p-waarde voor trend <0.05). Gecorrigeerde oddsratio’s waren respectievelijk 2.4
(95% BI 2.1 tot 2.8) en 1.4 (95% BI 1.2 tot 1.5). Op basis van deze data concluderen de auteurs dat ook in Nederland de kans op neonatale problemen bij een electieve sectio onder
39 weken amenorroeduur hoog is, en pleiten derhalve voor het verlaten van deze praktijk.
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