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NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE
Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging
voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Zij stelt zich als doel de leden van de NVOG en andere
specialisten, die werkzaam zijn op het gebied van de gynaecologie,
perinatologie en voort-plantingskunde, op de hoogte te houden van
nieuwe ontwikkelingen op deze deelterreinen.
Het NTOG probeert haar doel te bereiken door middel van vaste rubrieken, columns, commentaren, wetenschappelijke artikelen, congresverslagen en themanummers.

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van de voortplanting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en
de maatschappelijke belangen van beoefenaars van het specialisme
Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden te
behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van
wetenschappelijke bijeenkomsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten,
alsmede de beoefenaars van dit specialisme, en in het bijzonder de
leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking komende organen
en instanties.

Editorial

Oudjaar - 2010 - Ouder worden
S.A. Scherjon

Oudjaar in Paramaribo (2008/2009).
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In de Seniorensectie tijdens het recente Gynaecongres vertelde Constanze Melicharek, werkzaam
als biologe bij Apenheul, dat gorilla’s – of alle primaten? – geen menopauze kennen en tot op hoge
leeftijd soms nog nakomelingen krijgen. Alleen in
dierentuinen worden gorilla’s (veel) ouder en kunnen
alleen daar zo oud – recent nog een vrouwtje op de
leeftijd van 44 jaar – nog zwanger worden en bevallen. Het is echter onzeker of ze voor de opvoeding
van hun kinderen ook werkelijk zorg kunnen blijven
dragen.
De mens is ook – gemiddeld – veel ouder geworden en wordt gemiddeld nog steeds ouder, hoewel bijvoorbeeld aan het einde van de 19e eeuw en
dat viel me op toen ik over een oud Fries kerkhof
liep, het niet zeldzaam was dat mensen 90 jaar of
ouder werden. Blijkbaar kun je oud worden als de
omstandigheden gunstig zijn en dat is voor primaten
in gevangenschap het geval. Het is daarom alleen al

bedenkelijk dat recent de mens als zevende soort is
toegevoegd aan het lijstje van primaatsoorten.
Het geeft te denken over de parallel tussen het gemiddeld ouder worden en opgroeien in onze samenleving en het verblijven van apen, die ook veel ouder
worden, geïsoleerd van hun natuurlijke omgeving; in
gevangenschap. Blijkbaar zijn daaraan voordelen verbonden; kan de mens als een van de primaatsoorten
door de isolatie van zijn natuurlijke omgeving, door
civilisatie, ouder worden? Er zijn duidelijke nadelen
aan verbonden, we moeten onderling afspraken maken en leggen ons daardoor individuele beperkingen
op ten voordele van het gemeenschappelijke. In de
meer beschouwende literatuur verwand aan de psychiatrie is voor dit thema veel aandacht – in ieder geval – geweest. Freud beschreef in Das Unbehagen in
der Kultur 1 (onder meer op pagina 81) dat de mens
door af te zien van bepaalde behoeften (“….Lebenstechniek der ihm …Ersatzbefriedigung verspricht…” )
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voorkomt dat er een conflict ontstaan met de samenleving, echter dat dit afzien kan leiden tot psychiatrische ziekten (“ ..was Quelle solcher Unlust werden
kann…”), zoals “…der Flucht in die neurotische Krankheit”. De relatie die Freud beschrijft op individueel
niveau wordt op het niveau van de samenleving beschreven door Foucault2, (onder meer op pagina 58)
die een directe link legt tussen de ontwikkeling van
een stringentere, beperkende samenleving en het
ontstaan van ’gekkenhuizen’ in de 17e eeuw. De economische ontwikkeling, een ontwikkeling waarbij we
ons individueel moeten beperken, vooral degenen
die minder sterk in de samenleving staan en zij die
zich moeilijker kunnen aanpassen aan wat wordt beschouwd als de sociale norm raken geïnstitutionaliseerd: “The community acquired an ethical power of
seggregation (in de psychiatrische ziekenhuizen)….to
eject… all forms of social uselessness”.
We worden ouder – veel ouder – een verandering
die zich ongeveer 30.000 jaar geleden in de paleolithische tijd inzette, maar dat moeten we realiseren – of dragen – door ons te beperken en als dat als
persoon onvoldoende lukt, wordt dat op individueel
niveau – sinds de moderne geneeskunde opkwam in
de spreekkamer van de psychiater of de psycholoog
of anders bij de sociale dienst – afgerekend.
Het blijft de vraag of nu het ouder worden zelf of
de culturele/economische aanpassingen, die ons beschermden waardoor we ouder konden worden, het
eerst kwam. Zeer waarschijnlijk is dit hand in hand
ontstaan, waarbij het zo is dat ook voor de overleving van een soort de ouderen, terwijl ze zich niet
meer voortplantten een belangrijke rol zijn gaan spelen. Toen ook ouders en grootouders langer konden
overleven, kon dit een bijdrage vormen in de overleving van hun kleinkinderen.3 Tot mijn grote verbazing
las ik recentelijk over de immunoloog Peter Medawar, die ik kende van zijn werk over de ontwikkeling van tolerantie in de transplantatie-immunologie,
waarvoor hij in 1960 de Nobelprijs kreeg, dat hij in
de laatste fase van zijn leven een belangrijke aanpassing voorstelde in Darwins theorie aangaande de
evolutiebiologie. We moeten aannemen dat natuurlijke selectie alleen maar kan werken als het genen
betreft die tot expressie komen in de jeugd; in ieder
geval tot en met onze reproductieve leeftijd. Het is
daarbij onlogisch dat er een selectiedruk zou zijn die
het ouder worden zou bevorderen; mogelijk is het

zelfs een belasting voor de soort om veel ouderen te
hebben, tenzij die ouderen – en dat komt voort uit de
suggestie van Medawar – een belangrijke rol spelen
in het ontwikkelen en in stand houden van de – voor
opgroeiende kinderen – beschermende samenleving.
Dit wordt de Grandmother-hypothese genoemd: “…
the values of the older and wiser heads amoung us…
in human culture” dragen bij aan een samenleving
die gunstig is voor de overleving ook van (klein) kinderen: een verklaring die inzichtelijk maakt waarom genen die verantwoordelijk zijn voor een hoge
leeftijd negatieve selectiedruk weerstaan: “…genes
(which) make them last a long time …tended to pass
on …through their grandchildren”. Oud worden verkrijgt hiermee een – voor mij onverwacht – adaptief
voordeel, dat een voordeel is voor de overleving van
de soort.
Waarom dan bij de mens een menopauze, een relatief plotseling grote verandering bij volstrekt gezonde
vrouwen die bij de gorilla’s in Apenheul – en bij mannen! – blijkbaar niet gebeurt. De menopauze moet
evolutionair van overwegend voordeel zijn geweest.
We worden door onze veel grotere hersenontwikkeling – evolutionair van overwegendvoordeel – maar
verder beperkt door het geboortekanaal, relatief onrijp en zeer afhankelijk geboren en daarom hebben
we onze moeders en grootmoeders zo nodig. Daarom zijn de genen die coderen voor amenorroe, zowel
door lactatie als door de menopauze van voordeel
voor de soort. De mens krijgt geen kinderen meer na
zijn vijftigste, maar helpt zijn kinderen en kleinkinderen.
Met deze en andere gedachten, bijvoorbeeld over
wat dit allemaal betekent voor ons vak of breder met
betrekking tot bijvoorbeeld gelijke kansen in de samenleving voor man en vrouw of het krijgen van kinderen na je vijftigste door het kopen van een jongere
eicel is een cultureel vraagstuk en geen biologie, wil
ik u een goed 2011 toewensen.
1. Sigmund Freud. Abriss der Psychoanalyse. Fisher
Taschenbuch Verlag (1963).
2. Michel Foucault. Madness & Civilization. A
history of insanity in the age of reason Vintage
Books (1973).
3. Jonathan Weiner. Long for this world. The
strange science of immortality HarperCollins
Publishers (2010).
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Wel of geen antenatale
steroïden bij dreigende
vroeggeboorte met
chorioamnionitis?

De mening van Nederlandse perinatologen
S. Lievense, B.W. Kramer, L.J. Zimmermann, J.G. Nijhuis en J.V. Been
Inleiding
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Toediening van antenatale steroïden verbetert de neonatale uitkomst en behoort tot de dagelijkse praktijk
bij een dreigende vroeggeboorte.1 Echter, er is weinig
consensus met betrekking tot de veiligheid en effectiviteit van de antenatale steroïden wanneer een intrauteriene infectie (chorioamnionitis) vermoed wordt.
Verschillende beschikbare richtlijnen noemen chorioamnionitis als contra-indicatie voor de toediening van
antenatale steroïden. De wetenschappelijke basis voor
deze aanbeveling is echter onduidelijk.2,3 Gevolg is wel
dat zwangere vrouwen met klinische verschijnselen
van chorioamnionitis veelal zijn uitgesloten van gerandomiseerde trials die het effect van antenatale steroïden op de neonatale uitkomst onderzoeken.4 Hierdoor
bestaat er een belangrijk tekort aan informatie met
betrekking tot de werkzaamheid en veiligheid van antenatale steroïden bij dreigende vroeggeboorte in combinatie met een mogelijke intra-uteriene infectie.4
Wij vroegen ons af hoe in de praktijk wordt omgegaan
met deze kwestie, en welke mening er leeft ten aanzien van de werkzaamheid en veiligheid van antenatale steroïden bij chorioamnionitis en de onderliggende
wetenschappelijke bewijsvoering. Hiertoe werd een
korte survey verricht onder alle Nederlandse perinatologen, waarvan de resultaten worden toegelicht in dit
artikel.

Methode
De survey is eind 2009 uitgevoerd onder alle Nederlandse perinatologen (n = 116) met behulp van e-mail
en bestond uit vier multiplechoicevragen (zie tabel 1).
Er is een bericht ter herinnering verstuurd naar alle
perinatologen die een maand na het versturen van
de eerste e-mail nog niet gereageerd hadden.

Resultaten
Vier perinatologen (3,4%) konden niet bereikt worden per e-mail. Van de overgebleven 112 perinato-

logen hebben 59 de survey ingevuld (53%). Er was
respons vanuit alle academische centra en negentien
niet-academische centra. De respons was vergelijkbaar tussen academische (54%) en niet-academische
(46%) centra. Een volledig overzicht van de resultaten is weergegeven in tabel 1. Bij een zwangere
vrouw (AD 30 weken) met dreigende vroeggeboorte
en een klinische chorioamnionitis zou 9% de partus
actief remmen door het starten van tocolyse en nog
eens 9% zou een sectio caesarea uitvoeren (vraag 1).
Antenatale steroïden zouden door 55% worden toegediend in deze situatie, al is de meerderheid van
mening dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs
is voor de effectiviteit (83%; vraag 2) en veiligheid
(50%; vraag 3) in het kader van chorioamnionitis.
Het geven van steroïden aan een moeder met klinische chorioamnionitis wordt als potentieel gevaarlijk
beschouwd voor de baby, de moeder, of allebei door
38% (vraag 3).
Ten slotte ziet 64% van de respondenten het nut in
van een gerandomiseerde trial naar de effectiviteit
en veiligheid van antenatale steroïden bij dreigende
vroeggeboorte en verdenking van een intra-uteriene
infectie. Echter, 26% vindt een dergelijke trial potentieel risicovol voor moeder en/of kind (vraag 4).

Conclusie
De resultaten van deze survey benadrukken het gebrek
aan consensus rondom de effectiviteit en veiligheid van
antenatale steroïden bij dreigende vroeggeboorte met
chorioamnionitis. Tien tot 15 procent van de vroeggeboortes onder de 32 weken zwangerschapsduur wordt
gecompliceerd door klinische chorioamnionitis.5,6 De
incidentie van histologische chorioamnionitis in deze
populatie is zelfs rond de 40%.5,6 Het is dus van groot
belang dat er meer duidelijkheid komt over de plaats
van antenatale steroïden in deze belangrijke subpopulatie.
In een recente systematische literatuurstudie werden
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Vraag
1. Een vrouw presenteert zich bij 30+0 weken met gebroken vliezen, duidelijke
weeënactiviteit en het beeld van een intra-uteriene infectie (T 38,5°C, leukocytose,
verhoogd CRP en afwezig ander focus voor infectie). Het CTG is niet afwijkend (behoudens een milde tachycardie).
A. Ik start antibiotica, eventueel paracetamol en wacht af
B. Optie A + ik geef antenatale steroïden
C. Ik start antibiotica, eventueel paracetamol en weeënremming
D. Optie C + ik start antenatale steroïden
E. Ik start antibiotica en verricht een sectio caesarea

Respons(n(%))

21 (36)
28 (48)
1 (2)
4 (7)
5 (9)

2. Antenatale steroïden verbeteren de neonatale outcome, ook bij een klinische
intra-uteriene infectie.
A. Ja
B. Nee
C. Hierover is onvoldoende evidence
Niet ingevuld

7 (12)
3 (5)
48 (83)
1

3. Antenatale steroïden zijn potentieel gevaarlijk bij een klinische intra-uteriene
infectie.
A. Nee
B. Ja, voor de foetus
C. Ja, voor de moeder
D. Ja, voor moeder en foetus
E. Hierover is onvoldoende evidence
Niet ingevuld

7 (12)
1 (2)
7 (12)
14 (24)
29 (50)
1

4. Een gerandomiseerde trial naar de veiligheid en effectiviteit van antenatale
steroïden bij dreigende vroeggeboorte en verdenking intra-uteriene infectie
onder de 34 weken lijkt mij:
A. Zinvol
B. Zinloos, er is voldoende evidence
C. Onethisch, antenatale steroïden moeten ook gegeven worden bij een d
 reigende
vroeggeboorte en verdenking op een intra-uteriene infectie
D. Risicovol voor moeder en/of kind
Niet ingevuld

35 (64)
0 (0)
5 (9)
14 (26)
5

Tabel 1. Survey.
alleen observationele studies gevonden die dit vraagstuk onderzochten.7 Pooling van deze studies suggereert een verbetering van de neonatale uitkomst
zonder aanwijzingen voor negatieve neveneffecten.
Gegevens over maternale bijwerkingen werden niet gerapporteerd. Dierexperimenteel onderzoek toont aan
dat zowel chorioamnionitis als antenatale steroïden de
longrijping bevorderen en dat beide een additief effect
hebben.8 Deze data geven te denken of terughoudendheid rond de toediening van corticosteroïden bij klinische chorioamnionitis wel gerechtvaardigd is. Echter
door eerdergenoemde terughoudendheid ontbreken
data vanuit gerandomiseerde trials.
De huidige survey heeft een redelijke respons,

evenredig verdeeld over de Nederlandse centra. De
meerderheid van de deelnemende perinatologen is
van mening dat er een gebrek aan grondige bewijsvoering bestaat en ziet het nut in van een gerandomiseerde trial. Zolang een dergelijke trial niet is
uitgevoerd, blijft de onduidelijkheid en, bij gebrek
aan consensus, de tegenstrijdigheid in praktijkvoering ten aanzien van antenatale steroïden bij chorioamnionitis.
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Toediening van antenatale steroïden bij dreigende
vroeggeboorte behoort tot de dagelijkse praktijk.
Er bestaat echter weinig duidelijkheid omtrent de
veiligheid en effectiviteit van deze behandeling bij
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Trefwoorden
chorioamnionitis, vroeggeboorte, antenatale steroïden, survey
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Summary
Administration of antenatal steroids is common
practice in immient preterm delivery. However,
there is debate concerning the safety and efficacy
of antenatal steroids when intrauterine infection/
inflammation (chorioamnionitis) is suspected. A nationwide survey was performed among Dutch perinatologists to explore their opinions on the use of
antenatal steroids in preterm delivery with suspected chorioamnionitis. There was great diversity in
perinatologists’ opinions on the safety and efficacy
of antenatal steroids in preterm labour with clinical chorioamnionitis. The majority feel that there
is lack of evidence on the subject and favour a randomised clinical trial addressing the issue.
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chorioamnionitis, preterm birth, antenatal steroids,
survey
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Essay over de mislukte
HPV-vaccinatiecampagne
2009-2010
M.P.M. Burger
Inleiding
De etiologie van het cervixcarcinoom is sterk verbonden met de genitale HPV-infectie. HPV type 16 en/of
18 wordt gevonden in 70% van de carcinomen. In het
voorjaar 2009 is de vaccinatie tegen HPV-16 en -18
gestart met een zogenaamde inhaalcampagne voor
meisjes van 13-16 jaar. Bijna 200.000 meisjes kregen
een eerste injectie en van hen heeft 90% in totaal
drie injecties gehaald. Het percentage meisjes dat gehoor heeft gegeven aan de oproep voor eerste injectie
is 50%. In enkele regio’s van de Bible belt ligt de opkomst in de buurt van de 30%. Ook de opkomst van
allochtone meisjes is laag, in het bijzonder van meisjes met een Marokkaanse achtergrond. In 2010 werden de meisjes van 12 jaar uitgenodigd. Opnieuw valt
de opkomst met 53% tegen.1 In een eerder artikel heb
ik de vraagtekens besproken bij de effectiviteit en de
marketing van het vaccin.2 Ik exploreer nu enkele andere onderwerpen die een rol gespeeld kunnen hebben bij het mislukken van de vaccinatiecampagne in
2009-2010. Aan de orde komen discoursen in medische, alternatieve en religieuze kringen, en de vraag
of een meisje van 12 jaar zelf kan beslissen.

Medische kringen

derhalskanker komt vooral voor in zwakke sociale
milieus met verhoogd risicogedrag: onbeschermende
se, sterk wisselende seksuele contacten met niet altijd even schone mannen, roken en drugs, ondervoeding met andere infecties die het lichaam bevattelijker
maken voor HPV...” Het Landelijk Centrum Infectieziekten (LCI) schrijft in de richtlijn Humaan p
 apillomavirus
- cervixkanker: “Een verhoogd risico van besmetting, …
wordt gezien bij personen met veelvuldige en wisselende seksuele contacten…” 4 De citaten laten zien dat medici niet vrij zijn van het stigmatiseren van patiënten.

Door de eeuwen heen verbinden medici normen aan
de seksualiteit van vrouwen. Overschrijding van de
normen betekent een verhoogd risico op kanker van
de geslachtsorganen. Het begrip ‘losbandigheid’ heeft
veel vertalingen gehad: overmatige seksuele activiteit,
masturbatie, coïtus tijdens de menstruatie, tijdens
zwangerschap of in het kraambed, enzovoort.3 In het
begin van de twintigste eeuw wordt vastgesteld dat
patiënten met cervixcarcinoom gemiddeld een groter
aantal seksuele partners in hun leven hebben gehad
dan gezonde leeftijdgenoten. De risicofactor ‘groter
aantal seksuele partners’ wordt steevast vertaald in
‘promiscuïteit’ of ‘(frequent) wisselende contacten’.
Een gynaecoloog laat recent door een journalist optekenen “Hoe meer wisselende seksuele contacten, hoe
groter het risico op een HPV-infectie”. Ik zag in een email van een oncologisch specialist, gericht aan een
vader die advies had gevraagd over de vaccinatie tegen HPV van zijn dochter, het volgende: “… baarmoe-

Mensen vormen stereotiepe beelden of ideeën om de
complexe sociale werkelijkheid te vereenvoudigen. Het
stereotiepe beeld van een sociale groep (zoals patiënten met cervixcarcinoom) wordt bepaald door leden
met saillante kenmerken. Die saillante kenmerken zijn
vervolgens van toepassing op alle leden van de groep.
Stereotypering betekent verlies van nuancering. Aan
stereotypen zijn verwachtingen en morele oordelen
(goed of slecht) verbonden. De morele oordelen zijn
meestal negatief zolang de leden van de groep niet of
slechts oppervlakkig worden gekend. Stereotypering
verandert dan in stigmatisering.5 Patiënten zijn een gemakkelijk doelwit voor stigmatisering als hun gedrag
mogelijk heeft bijgedragen aan het ontstaan van de
ziekte. Daarbij moet vooral worden gedacht aan patiënten met ziekten als seksueel overdraagbare aandoeningen en kanker (baarmoederhalskanker, longkanker,
slokdarmkanker, enzovoort).6
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dracht van HPV niet aannemelijk is. Het gaat hier om
een deel van de carcinomen van conjunctiva en oesofagus, en mogelijk ook van de long. Het aantonen
van alleen HPV-DNA in de carcinomen is onvoldoende bewijs. Aanvullend moeten er onderscheidende
tumorbiologische (expressie van E6- en E7-genen),
histopathologische, epidemiologische of prognostische kenmerken zijn. Dat is bij carcinomen van conjunctiva en oesofagus het geval. Bij longcarcinomen
is er twijfel.10

Alternatieve kringen
Promiscuïteit heet saillant en moreel verwerpelijk.
Patiënten met cervixcarcinoom hebben de ziekte over
zichzelf afgeroepen. Deze stigmatisering doet patiënten onrecht. In de eerste plaats wordt ontkend dat
seksualiteit een relationeel fenomeen is. Het hoort bij
de dubbele moraal om de kosten van de seksuele interactie op de rekening van de vrouw te schrijven. In
de tweede plaats miskent het vooroordeel dat gedrag
onderhevig is aan sterke culturele, psychologische en
biologische processen, die niet altijd door het individu onder controle zijn te brengen.7 Gedrag is niet
eenvoudig te reduceren tot het maken van keuzen,
al helemaal niet als het gaat om gedrag in de adolescentie (waarover later meer). Ten slotte is het stigma
onterecht omdat het grootste deel (zeker 75%) van
de vrouwen een genitale HPV-infectie doormaakt. De
kans dat een HPV-positieve man het virus aan een
vrouw overdraagt, wordt geschat op 40% per coïtus.8
De zeer kleine kans op cervixcarcinoom en de zeer
grote kans op het doormaken van een genitale HPVinfectie maakt het onmogelijk om risicogroepen voor
vroege opsporing te definiëren.
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Nog voordat het HPV-vaccin beschikbaar was, onderzochten de Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) in de Verenigde Staten welke communicatiestrategieën over de HPV-infectie en het
HPV-vaccin het beste zijn. Het blijkt van groot belang
dat feitelijk juiste informatie over de HPV-infectie en
de relatie met cervixcarcinoom beschikbaar is. Deze
informatie moet tegenwicht bieden aan onvolledige
en onjuiste informatie die uit vele bronnen komt. Niet
minder belangrijk is dat het stigma van een seksueel
overdraagbare aandoening het succes van een vaccinatiecampagne bedreigt. De HPV-infectie (en dus
baarmoederhalskanker) moet worden losgekoppeld
van promiscuïteit. De nadruk moet worden gelegd
op het algemeen voorkomen van de genitale HPVinfectie onder de seksueel actieve jeugd, het voorbijgaande karakter van de infectie bij het overgrote deel
daarvan en een ernstig gevolg bij enkelen.9
Alle aandacht voor de seksuele overdracht zou doen
vergeten dat HPV-DNA ook wordt aangetoond in
carcinomen op plaatsen waarbij een seksuele over-

In de discussie over vaccinatie tegen HPV heeft de
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) de
aandacht getrokken. De NVKP is actief sedert 1994,
dus ruim voordat wordt gedroomd over een vaccin
tegen HPV. De NVKP afficheert zich als een “vereniging die is opgericht door een groep mensen die ervaring hebben opgedaan met negatieve gevolgen van
vaccineren. Deze ervaring is opgebouwd vanuit hun
beroep, alsook vanuit eigen ondervindingen als ouder”.11 De facto komen de drijvende krachten uit de
sfeer van de alternatieve geneeskunde, met name
de homeopathie.12 Het NVKP vindt het onjuist om te
beweren dat HPV kanker veroorzaakt. HPV veroorzaakt een infectie, en een falend immuunsysteem is
verantwoordelijk voor het ontstaan van kanker. De
NVKP keert zich openlijk tegen de vaccinatie tegen
HPV: “De NVKP is er op tegen dat de meisjes, zonder
het te weten experimenteel worden gebruikt”.13
In april 2009 verscheen het boek Baarmoederhalskanker; HPV vaccins als een ‘deus ex vagina’ van Désirée Röver. De inhoud is onverhulder dan de teksten
van de NVKP. De schrijfster stelt: “een HPV-infectie is
als een kanarie in de kolenmijn: een signaal dat het
lichaam niet in optima forma is”, en dus “Voorkom
ziekte, vermijd stoffige steden en vervuilde lucht,
eet kip (alleen biologische!) en knoflook, en beweeg
regelmatig!” Vitamine C, foliumzuur en nog tal van
andere stoffen kunnen HPV-infecties voorkómen of
elimineren. Aluminiumverbindingen komen in zowel
het Gardasil- als Cervarixvaccin voor om de immuunrespons op de HPV-eiwitten te potentiëren. Désirée
Röver beschrijft dat aluminiumverbindingen neurotoxisch zijn waardoor problemen met gedrag en geheugen ontstaan. In dit verband worden genoemd:
autisme, de ziekte van Parkinson en de ziekte van
Alzheimer. De auteur vestigt ook de aandacht op de
aanwezigheid van polysorbaat-80 en natriumboraat
in het Gardasilvaccin. “Wanneer polysorbaat-80 en
natriumboraat onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken in ratten en muizen, gebeurt dit ook bij de mens;
… . Wanneer wereldwijd de jonge meisjes van nu in
hun vruchtbaarheid worden beschadigd, is het ‘probleem’ van de wereldoverbevolking binnen één generatie ‘opgelost’ – even structureel, als onopgemerkt.

… De wens van een kleine groep van machthebbers
tot actieve bevolkingsreductie - eugenetica, rassenzuivering genocide – bestaat allang.”14
In 2009 verscheen van de hand van Wim Roskam
het boek Kiezen voor een vrije keuze.15 Hij beschrijft
hierin de lotgevallen van zijn vriendin Linda bij wie
in december 1999 baarmoederhalskanker wordt
vastgesteld. Zij wordt verwezen naar het AMC en
krijgt het advies om een radicale operatieve behandeling te laten uitvoeren. Ze heeft het gevoel dat de
medisch specialisten niet echt betrokken zijn en dat
instemming met het behandelingsvoorstel zal betekenen dat zij de controle op haar leven verliest. Zij
vlucht met steun van haar vriend in allerlei alternatieve behandelingsvormen. In het boek wordt over
vele pagina’s het beloop van een onbehandeld cervixcarcinooom beschreven. Linda overlijdt twee jaar
nadat de diagnose is gesteld. Op zijn website filosofeert Wim Roskam over de vraag of Linda zich zou
hebben laten vaccineren: “… met de kennis die er nu
is, en de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn om
je te informeren, zou ze beslist weigeren zich nu te
laten vaccineren”.16
Voor het mislukken van de HPV-vaccinatiecampagne
krijgt de NVKP de zwartepiet in handen. De hoofdstroom in de analyses zegt dat de hedendaagse patiënt steeds minder geneigd is om de autoriteit van
deskundigen te aanvaarden. De patiënt gaat het internet op en kiest wat zij kan gebruiken. Voor velen
was dat blijkbaar de informatie van de NVKP. In 2009
publiceerden Snelders en Meijman een boek met de
titel De mondige patiënt.17 Zij laten zien dat patiënten
altijd al, dus ook toen het internet nog niet bestond,
hun informatie uit verschillende bronnen haalden.
Die bronnen waren volkswijsheden, alternatieve genezers en reguliere artsen. Er is niets nieuws onder
de zon. Met de introductie van internet is het gedrag
van patiënten alleen zichtbaarder geworden.

Religieuze kringen
Volgens een hoogleraar pathologie is de landelijke
vaccinatie tegen HPV ingevoerd vanwege “een kleine
groep vrouwen die wisselende contacten heeft en niet

trouw het uitstrijkje laat doen”. Hij keert zich tegen
vaccinatie. Voor degene die niet vanaf de geboorte
tot monogamie bestemd is (de vrouw met wisselende contacten) en een partner treft voor wie hetzelfde
geldt, is er altijd nog het bevolkingsonderzoek.18 Drie
huisartsen uit de gereformeerde gezindte brengen
een gezamenlijke boodschap. “Baarmoederhalskanker komt in de gereformeerde gezindte veel minder
voor dan daarbuiten. …. In deze populatie wordt redelijk trouw met elkaar geleefd. Als er al sprake is
van seksuele ontsporingen, dan gaan ze niet naar de
stad om daar seksueel overdraagbare virussen op
te halen.” De huisartsen zijn geen voorstander van
vaccinatie. “Het zou vreemd zijn als je je kinderen
verbiedt naar de disco te gaan en toch alvast gehoorbeschermers voor ze koopt.”19 Een hoogleraar Ethiek
en Spiritualiteit schrijft dat voor degene die in seksueel opzicht de stijl van Gods Koninkrijk volgt, geen
reden tot vaccinatie bestaat. Wel laten vaccineren
verraadt een spiritualiteit die de zonde niet ernstig
neemt. Nu bestaat de mogelijkheid dat een meisje
wel wordt besmet, bijvoorbeeld door een bekeerling.
“… Maar zodra er een sfeer ontstaat, waarin wij elk
gaatje onzekerheid willen vullen, spreekt daaruit een
niet-christelijke levenshouding. Dan weten wij niet
meer van overgave aan Gods leiding en zorg.”20 Sommige groeperingen schuwen een intimiderende toon
niet. De christelijke Nederlandse Patiëntenvereniging
(NPV) schrijft in een pamflet over het al of niet inenten tegen HPV: “Daarnaast moet u zich realiseren
welk signaal u aan uw dochter – en haar vriendinnen – afgeeft door de keuze die u samen maakt. Ook
onder klasgenoten en andere ouders zal er over de
HPV-vaccinatie worden gesproken. Tenslotte geeft u
ook een signaal af naar de samenleving, dat tot in
inentingsstatistieken zichtbaar zal zijn.”21
Wat is de praktijk? Van de 12-17-jarige christelijke
meisjes voor wie het geloof heel belangrijk is, heeft
28% ‘gevoeld en gestreeld’ en heeft 13% geslachtsgemeenschap gehad. Voor de 12-17-jarige jongens van
deze categorie zijn de getallen respectievelijk 51% en
30%. Over de eerste geslachtsgemeenschap zegt 28%
van de christelijke meisjes voor wie het geloof heel
belangrijk is dat zij daartoe werden overgehaald. In
een steekproef van christelijke meisjes (leeftijd 12-24
jaar) voor wie het geloof heel belangrijk is, zegt 20%
dat zij ooit gedwongen zijn tot seks; voor 5% van de
meisjes gebeurde dit vóór het 12e jaar. Het getal van
5% is twee keer hoger dan in andere groepen.22
Waar de NVKP bij het mislukken van de vaccinatiecampagne de zwartepiet in handen krijgt, wordt de
gereformeerde gezindte welwillend bediend. De overheid onthield zich van een advies over HPV-vaccinatie. Minister Klink in de Tweede Kamer: “… Ik vind
het namelijk belangrijk dat het RIVM een instantie
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is die neutrale, maar wel wetenschappelijk onderbouwde informatie geeft aan ouders, en geen promotor wordt van de vaccinatie …”. De minister van
Volksgezondheid heeft begrip voor de streng gereformeerden: “… de morele en/of religieuze overwegingen zijn volstrekt valide. Daarom is dit een faciliteit
die wij aanbieden en komt er dwang noch drang aan
te pas.”23
De organisaties van strenggelovige christenen in de
Verenigde Staten stellen zich anders op. Zij steunen vaccinatie en blijven abstinence-until-marriage
nadrukkelijk verkondigen.24 “Analogies help clarify ethical principles, like this one: I taught my two
daughters not to speed, but told them to wear seat
belts. The roads are dangerous and through no-fault
of their own, they could be hit while obeying the
speed limit. The same is true with HPV. They could
be victims of sexual assault and though they remain
abstinent until marriage, their husband could bring
HPV into their relationship.”25 The Family Research
Council ziet vaccinatie zelfs als een unieke gelegenheid om abstinentie tot het huwelijk aan te prijzen
als de beste garantie tegen besmetting met HPV.26
Een saillante bijkomstigheid is dat de met honderden miljoenen dollars gesteunde campagnes voor
abstinence-until-marriage op scholen in de Verenigde
Staten geen enkel effect sorteren.27

Zelf beslissen
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In het voorlichtingsmateriaal van het RIVM staat dat
het meisje altijd met ouder(s) of voogd(en) moet
overleggen. Zij moet zelf beslissen en zal de vaccinatie ook krijgen als ouder(s) of voogd(en) het daar
niet mee eens zijn. Wat is op die leeftijd een beslissing die raakt aan seksueel gedrag? De adolescentie
is de periode van heftige verliefdheden, sensationele
ervaringen en risico’s nemen om een heerlijk gevoel
niet mis te lopen. Ontwikkelingspsychologen en neurobiologen hebben de afgelopen jaren met nieuwe
technieken als fMRI (functionele MRI) beter inzicht
gekregen in cerebrale ontwikkeling van adolescenten. Onder invloed van geslachtshormonen wordt het
emotiesysteem (nucleus accumbens en amygdala)
hypergevoelig, terwijl het regulatiesysteem (frontale
cortex) nog niet in staat is om deze gevoeligheid altijd
onder controle te houden.28 Er gebeurt dus wel eens
iets wat niet zo bedoeld was. Nu er neurobiologische
verklaringen liggen voor gedrag van adolescenten, is
er discussie hoe verantwoordelijk zij voor hun gedrag
kunnen worden gehouden. Een hoogleraar forensische psychiatrie pleit ervoor dat het strafrecht er rekening mee houdt dat de biologische volwassenheid
eerst rond het 23e levensjaar begint.29
Het meisje moet met haar ouder(s) of voogd(en)
overleggen. Het gesprek zal ook over seks gaan. Voor
veel ouders is dat niet gemakkelijk. Dat probleem

was in het verleden nog veel groter. De socioloog Van
Hessen deed in 1964 verslag van gesprekken met ongeveer driehonderd bejaarden wier jeugd viel in de
periode 1890-1920. In die periode kregen jongeren
geen enkele seksuele voorlichting van volwassenen.
Zij waren volkomen afhankelijk van de eigen ervaringen en “enige hulp, voorlichting en raadgeving”
vanuit de vriendenkring. “Je ouders en ook de dominee namen maar aan dat je als jongelui onder elkaar
alles wel te weten kwam.” “Omdat de oudere mensen wel wisten wat het jongere spul onder elkaar
uitkuurde, behoefden ze er zelf niets over te vertellen.”30 Honderd jaar later zit het ouders nog steeds
niet in het bloed om over seks te praten. Voor kinderen zijn leeftijdgenoten (peers) dan ook erg belangrijk als informatiebron. Over alle onderwerpen,
maar vooral over verliefdheid en relaties, wensen
en grenzen, wordt vaker met vriendinnen gesproken
dan met de ouders. Het overgrote deel van de jongeren heeft er geen behoefte aan om vaker met de ouders te praten dan ze feitelijk doen. De helft van de
jongens en twee op de vijf meisjes vindt zelfs dat de
ouders daar niets mee te maken hebben.31 Dergelijke
gegevens ondersteunen wat Judith Rich Harris heeft
geschreven in haar boek The nurture assumption.
Buitenshuis spelen volwassenen nauwelijks een rol.
Daar identificeren kinderen zich met leeftijdgenoten
en sluiten zij zich aan bij één of meer groepjes die in
belangrijke mate hun gedrag bepalen. De invloed van
ouders is daarmee beperkt tot de keuze van de omgeving (buurt, school, clubs) waarin het kind opgroeit
en dus het soort peers dat het zal ontmoeten om de
eigen persoonlijkheid verder te ontwikkelen.32
De keuze voor het wél of niet vaccineren tegen HPV
moest worden gemaakt in een ingewikkelde context.
De producenten brachten het vaccin op een controversiële wijze onder de aandacht. Wetenschappers
stelden publiekelijk vragen over werkzaamheid en
veiligheid. Artsen noemden cervixcarcinoom een
ziekte van promiscue vrouwen. Alternatieve genezers
verspreidden angst voor dodelijke bijwerkingen van
het vaccin. Strenggelovige christenen zeiden dat je
kleingeloof toont als je je laat vaccineren en dat iedereen kan zien wat je voornemens zijn als je je laat
vaccineren. Wie kan in zo’n context nog een ratione-

le keuze maken? Emoties voeren de boventoon. Emoties laten zich moeilijk onder woorden brengen,33 en
zeker als ze raken aan een zo persoonlijk domein als
dat van de seksualiteit. De betekenis van de NVKP
heeft mogelijk hierin gelegen dat ze meisjes en ouders de woorden heeft aangereikt waarmee ze voor
de buitenwereld hun afwijzing van vaccinatie konden
legitimeren.

Vernieuwde HPV-vaccinatiecampagne
Op 29 maart 2010 is de vaccinatiecampagne voor
meisjes van twaalf jaar gestart. Inmiddels heeft de
farmaceutische industrie een reprimande van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gekregen.34 Het
RIVM heeft een communicatieadviesbureau in de arm
genomen. Communiceren met adolescenten is een
vak apart.35 Er wordt nu goede, feitelijke informatie
gegeven en onzin op de verschillende fora wordt gecorrigeerd. Er is geen verwijzing naar promiscuïteit en
de term ‘seksueel overdraagbare aandoening’ wordt
vermeden. Wel worden de vaccinaties nog steeds
in publieke ruimten uitgevoerd. Bij die keuze kun je
vraagtekens plaatsen. Jozien Bensing heeft een sterk
betoog gehouden voor vaccinatie door de huisarts.36
Zij stelt dat in de gezondheidszorg alles draait om vertrouwen. In de vertrouwelijke omgeving van de spreekkamer van de huisarts kan goede informatie worden
verkregen, kan worden uitgesproken dat een seksuele
carrière verrassingen kent, kan goed tegenwicht worden geboden aan de desinformatie van alternatieve
adviseurs en zal naar verwachting het belang van het
meisje zwaarder wegen dan het woord van de dominee. De huisarts is wellicht ook een goed antwoord
op de tegenvallende opkomst van de allochtone meisjes. De kosteneffectiviteit van de vaccinatie is in deze
groep hoger dan bij autochtone meisjes.
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Samenvatting
Ongeveer 50% van de meisjes heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging om zich tegen HPV-16 en
-18 te laten vaccineren. Er zijn een aantal factoren die kunnen hebben bijgedragen aan het mislukken van de vaccinatiecampagne. De marketing
van de farmaceutische industrie en de banden van
adviserende wetenschappers met de industrie zijn
slecht gevallen. Wetenschappers hebben vragen
gesteld over de effectiviteit en veiligheid van het
vaccin. Artsen hebben aangegeven dat promiscuïteit een risicofactor is voor cervixcarcinoom. Een
adolescent kan zich moeilijk voorstellen dat die risicofactor ooit op haar van toepassing zou kunnen
zijn. Vertegenwoordigers van de alternatieve geneeskunde hebben ernstige complicaties van vaccinatie onder de aandacht gebracht en gesproken
over een medisch experiment. De gereformeerde
gezindte in Nederland acht vaccinatie in strijd met
Gods voorzienigheid, een goedkeuring vooraf van
ongewenst seksueel gedrag, en niet nodig omdat er
een bevolkingsonderzoek bestaat. Tegen deze achtergrond wordt van jonge meisjes verwacht dat ze
een keuze maken over vaccinatie. De vaccinaties
werden toegediend in publieke ruimten. Vaccinatie
door de huisarts in de vertrouwelijke omgeving van
de spreekkamer zou een betere keuze kunnen zijn.

tists questioned the effectiveness and safety of the
vaccine. Physicians indicated promiscuity as a risk
factor for cervical cancer. An adolescent girl can’t
imagine that this risk factor will ever apply to her.
Representatives of alternative medicine brought
severe complications of vaccination to the notice
and talked about a medical experiment. The strict
reformed Christian community in the Netherlands
considered vaccination against divine providence,
an approval in advance for unwanted sexual behaviour, and unnecessary because of the cytological screening programme. Against this background,
young girls are expected to make a choice on vaccination against HPV. The vaccination programme
was executed in public buildings. Vaccination by
the general practitioner in the confidential environment of the consulting room might be a better
choice.
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Summary
In the Netherlands, about 50% of the girls has
obeyed the call for vaccination against HPV-16 and
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of advising scientists with these industries. Scien-
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Het testen van de cognitieve
en motorische ontwikkeling
van kinderen
Wat meten we, wanneer en
met welke test?
M.J. Claas, I.C. van Haastert, H.W. Bruinse, M.M.A. Uniken Venema,
L.S. de Vries en C. Koopman
Introductie
Nieuwe ontwikkelingen in de perinatale zorg hebben
geresulteerd in een toename van de overleving van
extreem premature en groeivertraagde neonaten.1-3
Het is alom bekend dat deze kinderen een verhoogd
risico hebben op problemen in hun cognitieve, gedragsmatige en motorische ontwikkeling; daarom is
follow-up van groot belang.1-6 In figuur 1 wordt een
overzicht gegeven van de testen die in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht worden gebruikt op
de verschillende leeftijden voor de follow-up van kinderen geboren bij een zwangerschapsduur van minder dan 30 weken en/of een geboortegewicht onder
de 1000 gram.

Follow-up van de ontwikkeling van kinderen is, zowel in preterme als aterme populaties, een belangrijk
onderdeel van consortiumstudies, zoals de Digitat-,
Hypitat- en de Amphia-studies, waarbij kinderen
werden blootgesteld aan verschillende interventies.
Het doel van dit artikel is de obstetricus/gynaecoloog
inzicht te geven in de diverse testen: wat meten we,
wanneer en met welke test?

À terme, 6 en 15 maanden gecorrigeerde
leeftijd
Voor de volledigheid volgt een korte beschrijving van
de testen die rond de aterme datum, en op 6 en 15
maanden gecorrigeerde leeftijd worden verricht.

À term
-General Movements (GMs)
6 maanden gecorrigeerd
-Alberta Infant Motor Scale (AIMS)
-Griffiths Mental Developmental Scales-Revised (GMDS-R)
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15 maanden gecorrigeerd
-Alberta Infant Motor Scale
-Griffiths Mental Developmental Scales-Revised
2 jaar gecorrigeerd
-Griffiths Mental Developmental Scales-Revised
-Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III (BSITD-III)
3,5 jaar
-Griffiths Mental Developmental Scales-Extended Revised (GMDS-ER)
5,5 jaar
-Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-III (WPPSI-III)
-Movement Assessment Battery for Children-II (M-ABC-II)
-Child Behaviour Checklist & Teacher Report Form (CBCL)

Figuur 1. Overzicht van de follow-uptesten bij prematuur geboren kinderen.
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E chter, in studieverband wordt meestal als eerste follow-upmoment voor de tweejarige leeftijd gekozen.

onderzoek plaats, maar dit valt buiten het bestek van
dit artikel.

General movements
Het testen van general movements (GM’s) is gebaseerd op de evaluatie van de kwaliteit van het spontane motorische gedrag van een kind.7 Normale GM’s
zijn grote bewegingen, met een gradueel begin en
einde, waarbij het hele lichaam betrokken is. De
volgorde van arm-, been-, nek- en rompbewegingen
is variabel, evenals de snelheid en intensiteit van de
bewegingen. Abnormale GM’s worden gekarakteriseerd door een verminderde complexiteit en verminderde variatie. Ze zijn minder vloeiend en hebben
vaak een abrupt begin, waarbij alle lichaamsdelen
synchroon bewegen. Dit is een fenomeen dat op verlies van supraspinale controle wijst. De kwaliteit van
de GM’s zegt iets over de integriteit van het zenuwstelsel: abnormale GM’s die mild of transient zijn,
kunnen corresponderen met milde hersenschade,
terwijl persisterende abnormale GM’s kunnen wijzen
op ernstige hersenschade. Bij beide groepen zijn uitgebreidere diagnostiek en follow-up nodig. De GM’s
kunnen reeds bij prematuren in de klinische fase
worden beoordeeld. In de poliklinische fase zijn de
aterme leeftijd en de gecorrigeerde leeftijd van drie
maanden de meest sensitieve perioden. De GM’s mogen alleen door gekwalificeerde onderzoekers worden afgenomen.

Follow-uponderzoek vanaf tweejarige
leeftijd

Alberta Infant Motor Scale
De Alberta Infant Motor Scale (AIMS) onderzoekt de
grofmotorische rijping van kinderen van nul tot en
met achttien maanden via observatie. De AIMS bestaat uit 58 items in vier verschillende posities (buikligging, rugligging, zittend en staand). Ieder item
wordt gescoord als wel/niet geobserveerd. De totale
ruwe score bestaat uit de som van de itemscores (de
minimumscore is 0 en maximumscore 58). De totale
score kan worden omgezet in een percentielscore en/
of gestandaardiseerde score. De normering is gebaseerd op gezonde op tijd geboren kinderen.8 Er bestaat ook een normering voor prematuur geboren
kinderen.9
Neurologisch onderzoek
Op de aterme leeftijd wordt naar de GM’s gekeken,
worden enkele onderdelen uit het neurologisch onderzoek volgens Dubowitz uitgevoerd en er wordt een
echografie van de hersenen gemaakt.10,11 Op de gecorrigeerde leeftijd van zes en vijftien maanden wordt
onder andere de AIMS afgenomen en vindt tonusonderzoek plaats waarbij ook de oprichtingsreacties
vanuit het hoofd en de romp worden beoordeeld. Uiteraard vindt er tijdens deze drie en de volgende drie
follow-upbezoeken (op de gecorrigeerde leeftijd van
twee jaar, en op 3,5 jaar en 5,5 jaar) ook lichamelijk

Op tweejarige leeftijd kunnen zowel de Griffiths
Mental Developmental Scales-Revised (GMDS-R) als
de Bayley Scales of Infant and Toddler DevelopmentIII (BSITD-III) worden gebruikt. Beide testen onderzoeken onder andere de cognitieve en motorische
ontwikkeling. De Nederlandse normering van de
BSITD-III zal de komende jaren tot stand komen.
Voor de GMDS-R (een in Engeland ontwikkelde test)
bestaan geen Nederlandse normen.
Griffiths Mental Scales of Development12-14
De GMDS is beschikbaar in twee edities; de eerste
editie wordt gebruikt voor kinderen vanaf de geboorte tot twee jaar (Griffiths Mental Developmental
Scales-Revised, GMDS-R) en de tweede editie voor
kinderen in de leeftijd van twee tot acht jaar (Griffiths Mental Developmental Scales-Extended Revised,
GMDS-ER). De eerste editie bestaat uit vijf subschalen (wordt afgenomen op de gecorrigeerde leeftijd van twee jaar) en de tweede uit zes subschalen
(wordt afgenomen op 3,5-jarige leeftijd):
1. Locomotoriek. Deze subschaal test de grove motorische vaardigheden, zoals evenwicht en coördinatie
van bewegingen. De items bevatten zowel leeftijdsafhankelijke fundamentele activiteiten zoals rollen,
kruipen, zitten, staan en lopen als complexere vaardigheden als trap op- en aflopen, rennen, springen,
op één been staan en hinkelen.
2. Persoonlijk-sociaal. Deze subschaal meet de vaardigheden die bijdragen aan onafhankelijkheid en
sociale ontwikkeling, zoals in de eerste maanden
visuele herkenning van de moeder of het volgen
van bewegende mensen. Op tweejarige leeftijd
wordt bijvoorbeeld van het kind verwacht dat hij/
zij om dingen kan vragen en vanaf drie jaar naam
en leeftijd kan noemen en kan samenspelen.
3. Gehoor en spraak. Deze subschaal test het gehoor
in de zin van actief luisteren en de receptieve en
expressieve spraak. Op vroege leeftijd wordt getest
of het kind op geluiden reageert en of het kind zelf
reageert als het geroepen wordt. Op oudere leeftijd
wordt een verhaal verteld en moeten kinderen objecten aanwijzen en benoemen.
4. Oog- en handcoördinatie. Deze subschaal focust op
fijne motorische vaardigheden, handvaardigheid en
controle van visuele vaardigheden. Op jonge leeftijd wordt gekeken naar de visuele exploratie van
de omgeving, en later naar het focussen, volgen en
fixeren van bewegende objecten. Op oudere leeftijd wordt bijvoorbeeld het bouwen van een toren
of treintje met blokken getest en of een kind iets
kan natekenen, vouwen of knippen.
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GMDS-R

GMDS-ER

Score

Score

Interpretatie

≥ 112

≥ 115

Versnelde ontwikkeling

88-111

85-114

Binnen de norm

76-88

70-84

Mild vertraagde ontwikkeling

< 76

< 70

Ernstig vertraagde ontwikkeling

Tabel 1. Classificatie en interpretatie van de Griffiths Mental Developmental Scales.
5. Performantie. Deze subschaal test het probleemoplossend vermogen van een kind en onderzoekt de
manier waarop handvaardigheden worden toegepast in nieuwe situaties. Verder worden visuospatiële vaardigheden zoals snelheid en precisie van het
uitvoeren van opdrachten getest. Het kan dan gaan
om het vastpakken van objecten, een verstopt object zoeken dat ingepakt is, laten puzzelen en nabouwen.
6. Praktisch redeneren. Deze subschaal test de mogelijkheid van het oplossen van praktische problemen
en het begrip van basale mathematische concepten.
Procedure
Voor het afnemen van de GMDS is een koffer met gestandaardiseerde testmaterialen nodig. Gedetailleerde instructies voor het gebruik en het scoren van de
items staan beschreven in de handleiding. De GMDS
mag alleen door gecertificeerde psychologen en artsen worden afgenomen. Afhankelijk van de leeftijd
van het kind duurt de test maximaal zestig minuten.
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Scoren
De GMDS levert subquotiënten voor alle individuele
subschalen en een totaalscore op: het ontwikkelingsquotiënt. Ruwe scores voor elke individuele subschaal worden berekend door het optellen van het
totaal aantal items dat is behaald. Een totale ruwe
score bestaat uit de som van alle ruwe scores van de
subschalen. De ruwe scores kunnen worden omgezet
in leeftijdsequivalente scores, die in een tabel in de
handleiding te vinden zijn. De subquotiënten en de
ontwikkelingsquotiënten van de GMDS-R hebben een
gemiddelde van honderd en een standaarddeviatie
(SD) van twaalf. De GMDS-ER heeft ook een gemiddelde van 100 maar een SD van vijftien.
De scores kunnen tot en met tweejarige leeftijd zowel
voor de chronologische leeftijd als gecorrigeerd voor
prematuriteit worden berekend. Daarom is de GMDS
bijzonder geschikt voor het testen van zowel à term
als preterm geboren kinderen. Correctie voor prematuriteit vindt plaats door het aantal weken vroeggeboorte (40 min de zwangerschapsduur) af te trekken
van de leeftijd op het moment van de test. De scores
worden geïnterpreteerd volgens tabel 1.

Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III15
De BSITD-III is geschikt voor het testen van kinderen
vanaf 1 maand tot 42 maanden. De BSITD-III bestaat
uit een cognitieve subtest, een taaltest (waarbij receptieve en expressieve taal worden getest) en een
motorische subtest (waarbij de grove en fijne motoriek apart worden getest). Ook bevat de BSITD-III
vragenlijsten voor ouders om het sociaal-emotionele
en adaptieve gedrag van kinderen te evalueren, maar
deze vragenlijsten worden op de neonatale followuppolikliniek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis
niet gebruikt.
• De cognitieve subtest onderzoekt de sensorimotorische ontwikkeling, exploratie, manipulatie, conceptvorming, geheugen en probleem oplossend
vermogen.
• De receptieve taaltest onderzoekt verbaal begrip
en de expressieve taaltest evalueert de taalkundige
expressie van het kind.
• De motorische subtest evalueert de fijne motoriek
door opdrachten waarin grijpen, perceptueel-motorische integratie, motorische planning en snelheid gescoord worden. De grove motoriek wordt
getest door het beoordelen van zitten, staan, locomotoriek en balans.
Procedure
De items van de subtesten zijn leeftijdsspecifiek,
daarom worden niet alle items gebruikt in een testsessie. In de handleiding wordt beschreven vanaf
welk item moet worden gestart, gebaseerd op de
leeftijd van het kind op het moment van de test.
Men stopt met testen als een kind vijf opeenvolgende items niet positief heeft gescoord. De BSITD-III
mag alleen door een gekwalificeerde psycholoog of
orthopedagoog worden afgenomen. De afnameduur
van de BSITD-III op tweejarige leeftijd is mede afhankelijk van het aantal subtesten dat wordt gebruikt.
Maar gemiddeld duurt de afname van de cognitieve
en motorische subtesten ongeveer zestig minuten.
Scoren
Er worden samengestelde scores berekend voor de
behaalde ruwe scores van de cognitieve, taal- en motorische subtesten. Deze scores zijn gestandaardiseerd
voor de leeftijd en hebben een gemiddelde van honderd en een SD van vijftien. Ook kunnen percentiel-

IQ-score

Interpretatie

> 130

Zeer begaafd

121-130

Begaafd

111-120

Bovengemiddeld

90-110

Gemiddeld

80-89

Benedengemiddeld

70-79

Laagbegaafd/ moeilijk lerend

50-69

Lichte verstandelijke beperking,
licht zwakzinnig

Tabel 2. Classificatie en interpretatie van IQ-scores.
scores worden berekend. De BSITD-III-scores kunnen
net als de GMDS-scores tot en met tweejarige leeftijd
zowel voor de chronologische leeftijd als gecorrigeerd
voor prematuriteit worden berekend. Daarom is de
BSITD-III ook zeer geschikt voor het testen van zowel
à term als preterm geboren kinderen. De interpretatie van de scores komt in grote lijnen overeen met de
classificatie van de GMDS-ER zoals vermeld in tabel 1.
Wechsler Preschool and Primary Scale of IntelligenceIII16
De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Derde Editie (WPPSI-III) wordt toegepast om
de intelligentie te meten van kinderen in de leeftijd
van twee jaar en zes maanden tot zeven jaar en elf
maanden. De WPPSI-III bestaat uit veertien subtesten. Sinds januari 2009 is deze test met Nederlandse
normering beschikbaar; tevoren werd de experimentele Nederlandse versie (gebaseerd op Engelse normen) gebruikt. Deze experimentele versie bestaat uit
de zeven kerntesten waarop het intelligentiequotiënt
wordt berekend en een additionele test: symbool
zoeken.
1. Blokken. Het kind moet binnen een bepaalde tijd
een ontwerp op een plaatje namaken met éen- of
tweekleurige blokjes.
2. Informatie. Er wordt een vraag gesteld; het kind
antwoordt desgevraagd verbaal of door een plaatje
aan te wijzen.
3. Matrix redeneren. Het kind krijgt een incomplete
matrix te zien en moet het missende deel uit vier
of vijf antwoordopties selecteren.
4. Vocabulair. Het kind krijgt plaatjes te zien die het
moet benoemen, en de onderzoeker leest woorden
voor waarvan het kind de betekenis moet geven.
5. Plaatjesconcepten. Het kind krijgt twee of drie rijen
met plaatjes te zien en moet uit elke rij een plaatje
kiezen zodat een set met overeenkomende karakteristieken wordt gevormd.
6. Woordredenatie. Het kind wordt gevraagd concepten te identificeren in series.
7. Coderen. Het kind wordt gevraagd gepaarde geometrische symbolen te kopiëren.

8. Symbool zoeken. Het kind krijgt een groep met
symbolen te zien en moet aangeven of een bepaald symbool bij de groep past.
Procedure en scoren
Een intelligentietest mag alleen door gekwalificeerde
psychologen worden afgenomen.
De test duurt ongeveer zestig minuten. Er worden
drie intelligentiequotiënten berekend:
het totaal IQ, het verbale IQ en het performale IQ, en
daarnaast nog de verwerkingssnelheid. De WPPSI-III
heeft een gemiddeld populatie-IQ van honderd met
een SD van vijftien. Er wordt geen correctie voor prematuriteit toegepast bij het gebruik van de WPPSI-III.
De IQ-scores worden geïnterpreteerd met behulp van
tabel 2.17
Child Behaviour Checklist en Teacher Report Form18
De Child Behaviour Checklist (CBCL) en Teacher Report Form (TRF) worden gebruikt voor het identificeren van probleemgedrag bij kinderen. De eerste
moet worden ingevuld door de ouders/verzorgers en
de tweede door de leerkracht. De preschool checklist kan worden gebruikt voor kinderen vanaf achttien maanden tot vijf jaar, en de school checklist is
bedoeld voor kinderen van zes tot achttien jaar. De
beide checklisten bestaan uit honderd vragen en
stellingen over het gedrag van het kind. Antwoorden
worden genoteerd op een schaal van 0 tot 2: 0 = helemaal niet van toepassing, 1 = soms of een beetje
en 2 = duidelijk of vaak. Vergelijkbare vragen worden
gegroepeerd in een aantal categorieën zoals emotioneel reactief, agressief of teruggetrokken gedrag.
Door het optellen van subitems ontstaan categoriële
scores voor een bepaald gedrag. Bijpassende categorieën worden verder opgeteld tot internaliserende en
externaliserende probleemschalen, en er wordt een
totaalscore berekend op basis van alle vragen. Voor
de subitems wordt normaal gedrag gedefinieerd als
een score onder de 65, een score tussen de 65 en
de 70 wijst op gedrag in het klinisch grensgebied en
een score boven de 70 op klinische gedragsproblemen. Voor de internaliserende en externaliserende
probleemschalen en de totaalscore wordt normaal
gedrag gedefinieerd als een score onder de 60, een
score tussen de 60 en de 63 wijst op gedrag in het
klinisch grensgebied en een score boven de 63 op
klinische gedragsproblemen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten.
Movement Assessment Battery for Children-II19
De Movement Assessment Battery for Children-II (MABC-II) evalueert kwantitatief motorisch functioneren
dat gebruikt wordt in dagelijkse situaties. (De kwaliteit van de motoriek is ook van belang, maar wordt
alleen beschrijvend vastgelegd.) De M-ABC-II bestaat
uit drie leeftijdsbanden: drie tot zes jaar, zeven tot
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tien jaar en elf tot zestien jaar. Elke leeftijdsband bestaat uit acht taken die verdeeld zijn over drie rubrieken: handvaardigheden, balvaardigheden en statische
en dynamische balans. Er zijn twee soorten taken:
tijdsgerelateerde, die worden gescoord in seconden,
en goed-fouttaken, die worden gescoord door middel
van het aantal goede pogingen of het aantal fouten.
In de M-ABC-II wordt op vijfjarige leeftijd handvaardigheid getest door een kind zo snel mogelijk muntjes in een gleuf van een spaarpot te laten stoppen,
kralen te laten rijgen, en netjes tussen twee lijnen te
laten tekenen. Balvaardigheid wordt getest door het
vangen van een pittenzakje en een pittenzakje in een
cirkel te gooien. Balans wordt getest door het kind
alternerend op een been te laten staan, op de tenen
over een lijn te laten lopen en vijf sprongen op matten te laten maken.
Procedure en scoren
De M-ABC-II mag alleen door gekwalificeerde kinderfysiotherapeuten worden afgenomen. De test duurt
ongeveer dertig minuten. De ruwe score van de beste
poging op elke taak wordt omgezet in een standaardscore. De spreiding van de standaardscore loopt van
één tot negentien, waarbij het gemiddelde tien is met
een SD van drie. Voor elke rubriek wordt een componentscore berekend die ook wordt omgezet naar een
standaardscore en een percentielscore. De drie componentscores vormen samen de totale testscore. Ook
deze totaalscore wordt met behulp van een tabel in
de handleiding omgezet naar een standaardscore en
een percentielscore. Een score >15e percentiel wijst
erop dat er geen motorische problemen zijn gevonden, een score tussen de 6e tot en met de 15e percentiel suggereert dat een kind at risk is voor het
ontwikkelen van motorische problemen en een score
≤ 5e percentiel wijst op duidelijke motorische problemen. In de laatste twee gevallen is het belangrijk
dat een kind goed wordt gevolgd of kinderfysiotherapeutische begeleiding krijgt. Er wordt geen correctie
voor prematuriteit toegepast bij het gebruik van de
M-ABC-II.
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Ages and Stages Questionnaire20
De Ages en Stages Questionnaire (ASQ) is een van
oorsprong Amerikaans instrument. Het is een door
de ouders in te vullen observatielijst met vragen en
testjes over communicatie, grove en fijne motoriek,
omgang met anderen en de algemene ontwikkeling
van het kind. Deze lijst is in het kader van het Pinkeltje-onderzoek in het Nederlands vertaald. Het Pinkeltje-onderzoek heeft de Nederlandse versie van de
ASQ getest in 1510 preterm en 562 à terme geboren
kinderen (geboren tussen 2002-2003), die het consultatiebureau bezochten op de leeftijd van 45 tot 50
maanden.
Het Pinkeltje-onderzoek toonde dat door middel van

de ASQ cognitieve en motorische ontwikkelingsproblemen bij kinderen snel kunnen worden opgespoord; tevens werden een goede betrouwbaarheid
en validiteit van de ASQ gevonden. Omdat de vragenlijst thuis door ouders kan worden ingevuld, is dit
ook een uitermate geschikt instrument om in studieverband de cognitieve en motorische ontwikkeling op
vierjarige leeftijd te testen.
Literatuur
1. Wilson-Costello D, Friedman H, Minich N,
Fanaroff AA, Hack M. Improved survival rates
with increased neurodevelopmental disability for
extremely low birth weight infants in the 1990s.
Pediatrics 2005;115:997-1003.
2. Claas MJ, Bruinse HW, Heide-Jalving M van der,
Termote JUM, Vries LS de. Changes in survival
and neonatal morbidity in infants with a birth
weight ≤ 750 gram. Neonatology, 2010;98:278288.
3. Vohr BR, Wright LL, Poole WK, McDonald SA.
Neurodevelopmental outcomes of extremely low
birth weight infants <32 weeks’ gestation
between 1993 and 1998. Pediatrics 2005
Sep;116(3):635-43.
4. Mikkola K, Ritari N, Tommiska V, et al. Neurodevelopmental outcome at 5 years of age of a
national cohort of extremely low birth weight
infants who were born in 1996-1997. Pediatrics
2005;116:1391-400.
5. Foulder-Hughes LA, Cooke RW. Motor, cognitive,
and behavioural disorders in children born very
preterm. Dev Med Child Neurol 2003 Feb;45(2):
97-103.
6. Marlow N, Hennessy EM, Bracewell MA, Wolke
D; EPICure Study Group. Motor and executive
function at 6 years of age after extremely
preterm birth. Pediatrics 2007 Oct;120(4):793804.
7. Einspieler C, Prechtl HF. Prechtl’s assessment of
general movements: a diagnostic tool for the
functional assessment of the young nervous
system. Ment Retard Dev Disabil Res Rev
2005;11(1):61-7.
8. Piper MC, Darrah J. Motor assessment of the
developing infant. Philadelphia: Saunders, 1994
9. Haastert IC van, Vries LS de, Helders PJ,
Jongmans MJ. Early gross motor development of
preterm infants according to the Alberta Infant
Motor Scale. J Pediatr 2006 Nov;149(5):617-22.
10. Ricci D, Romeo DM, Haataja L, et al. Neurological examination of preterm infants at term
equivalent age. Early Hum Dev 2008 Nov;84(11):
751-61.
11. Dubowitz LMS, Dubowitz V, Mercuri E. The
neurological assessment of the preterm and full
newborn infant. 2nd edition. Mc Keith Press, 1999.

12. Griffiths R, Huntley M. Griffiths Mental Development Scales - Revised: birth to 2 years, Oxford:
Hogrefe – The Test Agency, 1996.
13. Luiz D, Barnard A, Knoesen N, Kotras, Horrocks
S, McAlinden P, et al. Griffiths Mental Development Scales – Extended Revised. Two to eight
years. Administration Manual. Oxford: Hogrefe –
The Test Agency, 2006.
14. Griffiths Mental Developmental Scales. Beschikbaar via: www.hogrefe.co.uk.
15. Bayley N. The Bayley Scales of Infant and
Toddler Development - Third Edition, Manual.
San Antonio, TX: The Psychological Corporation,
2005.
16. Hendriksen J, Hurks P. WPPSI-III-NL | Wechsler
Preschool and Primary Scale of Intelligence –
Third Edition. Pearson, 2009.

Meer informatie over Vesicare® / verkorte productinformatie. Samenstelling.
Vesicare® 5 mg en Vesicare® 10 mg filmomhulde tabletten bevatten
respectievelijk 5 mg en 10 mg solifenacine succinaat overeenkomend met
3,8 mg en 7,5 mg solifenacine. Therapeutische indicatie. Symptomatische
behandeling van urge incontinentie en/of verhoogde mictiefrequentie
en aandrang zoals kan voorkomen bij patiënten met het overactieve
blaassyndroom. Dosering en wijze van toediening. De aanbevolen dosering
voor volwassenen (inclusief ouderen) is 5 mg éénmaaldaags. Indien nodig
mag de dosering worden verhoogd tot 10 mg éénmaaldaags. Vesicare®
tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen en dienen met
wat vloeistof geheel te worden doorgeslikt. Vesicare® wordt niet aanbevolen
bij kinderen. Contra-indicaties. Overgevoeligheid voor het werkzaam
bestanddeel of voor één van de hulpstoffen; urineretentie; onvoldoende
gereguleerde gesloten kamerhoekglaucoom; myasthenia gravis; een ernstige
gastro-intestinale aandoening (met inbegrip van toxisch megacolon) en
patiënten die hemodialyse ondergaan, een ernstige leverinsufficiëntie of
matige leverinsufficiëntie hebben en die worden behandeld met een sterke
CYP3A4 remmer zoals ketoconazol; en ernstige nierinsufficiëntie. Speciale
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik. Zoals met alle behandelingen
van overactieve blaas moeten voor behandeling organische oorzaken van
de aandrang en frequente mictie worden uitgesloten. Voorzichtigheid is
geboden bij significant gedecompenseerde obstructie van de blaas en risico op
urineretentie; gastro-intestinale obstructie of risico van verminderde gastrointestinale motiliteit. Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinine
klaring <30 ml/min) of met matige leverinsufficiëntie of die gelijktijdig
worden behandeld met een sterke CYP3A4 remmer, zoals ketoconazol mag de
dagelijkse dosering niet hoger zijn dan 5 mg. De veiligheid en werkzaamheid
zijn nog niet vastgesteld in patiënten met een neurogene oorzaak van
overactiviteit van de blaas. Omdat solifenacine, zoals andere anticholinerge
stoffen, wazig zien (in het algemeen licht van aard) kan veroorzaken, kan
het vermogen om voertuigen te besturen of machines te bedienen negatief
worden beïnvloed. Bijwerkingen. Ten gevolge van de farmacologische
eigenschappen van solifenacine kunnen de volgende bijwerkingen optreden.
Hieronder worden de categorieën Zeer vaak en Vaak opgesomd, voor overige
zie volledige IB tekst: Zeer vaak (>1/10) droge mond. De ernst van de droge
mond was over het algemeen licht en leidde in gerandomiseerde onderzoeken
slechts in enkele gevallen tot het afbreken van de behandeling. Vaak (>1/100,
<1/10) constipatie, misselijkheid, dyspepsie, buikpijn en wazig zien. Aard
en inhoud van de verpakking. Strips die 10 filmomhulde tabletten per strip
bevatten; drie strips in een kartonnen doos. Volledige productinformatie
is op aanvraag verkrijgbaar bij: Astellas Pharma B.V. Postbus 108, 2350 AC
Leiderdorp Tel.: 071-5455854 Fax: 071-5455850. Datum laatste wijziging IB
tekst 26 november 2008.
Astellas Pharma B.V., Postbus 108, 2350 AC Leiderdorp.
Tel: 071 - 5455854, Fax: 071 - 5455850.

17. Resing W. Blok J. De classificatie van intelligentiescores. Voorstel voor een eenduidig systeem.
De psycholoog 2002;37:244-48.
18. Achenbach TM. Manual for the Child Behavior
Checklist/ 4–18 and 1991 Child Profile. Burlington
(Vermont): University of Vermont Department of
Psychiatry; 1991.
19. Henderson SE, Sugden DA, Barnett AL. Movement Assessment Battery for Children -2.
Examiner’s Manual. United Kingdom: Harcourt
Assessment, 2007.
20. Kerstjens JM, Bos AF, Vergert EM ten, Meer G de,
Butcher PR, Reijneveld SA. Support for the global
feasibility of the Ages and Stages Questionnaire
as developmental screener. Early Hum Dev 2009
Jul;85(7):443-7.

385

10

386

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

Samenvatting
Op tweejarige leeftijd kan zowel de Griffiths Mental Developmental Scales- Revised (GMDS-R) als de
Bayley Scales of Infant and Toddler DevelopmentIII (BSITD-III) worden gebruikt ter evaluatie van de
cognitieve en motorische ontwikkeling, waarbij de
BSITD-III de voorkeur geniet als men (in studieverband) de cognitieve en motorische ontwikkeling wil
testen. Daarbij wordt geadviseerd tot en met tweejarige leeftijd de ontwikkelingsscore gecorrigeerd voor
prematuriteit te gebruiken. Het is van belang zich te
realiseren dat de GMDS-R alleen door een gekwalificeerde psycholoog of arts afgenomen mag worden
en de BSITD-III alleen door een gekwalificeerde psycholoog of orthopedagoog. Aan de Griffiths Mental
Developmental Scales- Extended Revised (GMDS-ER)
op 3,5-jarige leeftijd wordt slechts een screenende
functie toegekend. Bij kinderen van drie jaar kan
naast of in plaats van de GMDS-ER ook de BSITDIII of de Movement Assessment Battery for ChildrenII (M-ABC-II) worden gebruikt. Bij kinderen van 5,5
jaar kan de cognitie door een gekwalificeerde psycholoog betrouwbaar worden getest met behulp
van de Wechsler Preschool and Primary Scale of
Intelligence-III. Om inzicht te krijgen in gedragsproblemen is de Child Behaviour Checklist (in te vullen
door zowel de ouders als de leerkracht) een zinvol
instrument. De M-ABC-II is geschikt om het motorisch functioneren van kinderen door een gekwalificeerde kinderfysiotherapeut te laten testen.
De Ages and Stages Questionnaire (ASQ) is een observatielijst die door de ouders wordt ingevuld; deze
levert een betrouwbare inschatting van de cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. Doordat de lijst thuis door de ouders wordt ingevuld, is
dit een ideaal middel om in studieverband te gebruiken.
Bij het opzetten van (consortium)studies waarvan
follow-up deel uit gaat maken, is het belangrijk zich
te realiseren wat men wil testen en op welke leeftijd. Ook moet men rekening houden met het onderzoeksteam gezien de benodigde kwalificaties
voor het betrouwbaar kunnen verrichten van een
bepaalde cognitieve of motorische test.

problems. Assessment of development is important in these children, in order to initiate early intervention. Developmental follow-up of both preterm and term born children is also an important
part of consortium intervention studies, such as
the Digitat, Hypitat and Amphia studies, in which
children were exposed to different interventions. It
is important to know which developmental assessments to use, at which age and by whom they may
be performed.
This paper describes the tests (Griffiths Mental
Developmental Scales, Bayley Scales of Infant and
Toddler Development-III, Wechsler Preschool and
Primary Scale of Intelligence-III, Child Behaviour
Check-list and Movement Assessment Battery for
Children-II) used for assessment of cognitive, motor and behavioural development in early infancy
and childhood.

Trefwoorden
follow-up, cognitieve ontwikkeling, motorische
ontwikkeling, gedrag

Correspondentieadres
M.J. Claas
Afdeling Obstetrie
Universitair Medisch Centrum Utrecht,
locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis
KE 04.123.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht
Telefoon: 088-7553938
E-mail: m.j.claas@umcutrecht.nl

Summary
Due to improvements in perinatal care, survival of
extremely pre-term and growth restricted infants
has increased during the last decades. However,
these infants remain at risk for impaired cognitive
and motor development as well as behavioural

Keywords
follow-up, cognitive development, motor development, behaviour
Gemelde (financiële) belangenverstrengeling
geen
Auteurs
Drs. M.J. Claas, arts-onderzoeker obstetrie/neonatologie, Wilhelmina Kinderziekenhuis/Universitair
Medisch Centrum Utrecht
Drs. I.C. van Haastert, kinderfysiotherapeut en
orthopedagoog, Wilhelmina Kinderziekenhuis/Universitair Medisch Centrum Utrecht
Prof. dr. H.W. Bruinse, gynaecoloog, Wilhelmina
Kinderziekenhuis/Universitair Medisch Centrum
Utrecht
Dr. M.M.A. Uniken Venema, medisch psycholoog,
Wilhelmina Kinderziekenhuis/Universitair Medisch
Centrum Utrecht
Prof. dr. L.S. de Vries, neonatoloog, Wilhelmina
Kinderziekenhuis/Universitair Medisch Centrum
Utrecht
Dr. C. Koopman, neonatoloog, Wilhelmina Kinderziekenhuis/Universitair Medisch Centrum Utrecht

De anatomie van de foetale
cardio-vasculaire circulatie
Een overzicht van de ontdekkingen die in
de zestiende eeuw zijn gedaan
H.L. Houtzager
Inleiding
In 1543 verscheen bij de drukker/uitgever Joannes Oporinus te Basel het grote anatomieboek van Andreas Vesalius (1514-1564) De Humani Corporis Fabrica.
In dit werk, in zeven boeken verdeeld werd de basis
gelegd voor onze huidige kennis van de menselijke
anatomie. In 1544 zou Vesalius zijn hoogleraarschap
aan de universiteit van Padua neerleggen om in dienst
te treden als hofarts – in de Spaanse officiële stukken
heette hij medico de familia – bij keizer Karel V en na
diens dood bij zijn opvolger Philips II. In Padua werd
Vesalius opgevolgd door Gabriël Falloppius.
Eén jaar voor zijn overlijden publiceert deze in Venetië het boek Gabrielis Falloppii Medici Mutinensis
Observationes Anatomicae (Venetië 1561) (figuur 1).
Dit boek waarin een groot aantal anatomische ontdekkingen wordt beschreven is ook een kritisch
commentaar op Vesalius’ Fabrica, zijn grote anatomiestudie in 1543 te Basel verschenen. In augustus
1561 wordt het boek in Madrid aan Vesalius overhandigd door een student van Falloppius, de Brusselse
geneesheer Aegidius Dux (= Gilles de Hertogh). Getroffen door deze belangrijke bijdrage aan de anatomische wetenschap, maar ook geprikkeld door de
kritiek op zijn eigen werk, schrijft Vesalius eind 1561
een uitvoerige brief als antwoord. Door oorlogsomstandigheden in Spanje opgehouden heeft de Venetiaanse gezant Paulus Teupulus deze brief pas eind
1562 in Padua kunnen bezorgen. Falloppius is dan al
op 3 oktober van dat jaar overleden.
Twee jaar later, in begin 1564, ontmoet Vesalius in
Venetië een aantal bevriende medici, die er op aandringen dat hij zijn brief aan Falloppius publiceert.
Dat gebeurt ook, maar Vesalius maakt het verschijnen ervan zelf niet meer mee; hij sterft op het Griekse eiland Zante in de herfst van 1564.

Het examen
Hoewel hij in de Fabrica bij de bespreking van de foetale cardio-anatomie reeds melding maakt van een
verbinding tussen linker en rechter boezem en tussen

Figuur 1. Titelpagina van Falloppius’ Observationes
anatomicae. (Venetië 1561).
de arteria pulmonalis en de aorta, komt hij hierop uitvoerig terug in zijn brief aan Falloppius.
Deze brief, het zogenaamde Examen waarvan de volledige titel luidt: Andreae Vesalii, anatomicarum Gabrielis Falloppii Observationum Examen verschijnt in
1564 bij Franciscus de Franciscis in Venetië, (figuur
2) en bevat een belangrijke paragraaf over de foetale
cardio-anatomie die in vertaling luidt: “Over de vereniging van de vaten bij het hart van de foetus”.
“… heb ik weldra bij de foetus door een lange overlangse snede de stam van de vena cava geopend op
de plaats waar hij zich verbindt met de voorkamer en
waar zich in dwarse richting het gedeelte van de trun-
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Figuur 2. Titelpagina van Vesalius’ Examen (Venetië
1564).
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cus pulmonalis bevindt dat zich naar de rechter longhilus begeeft. Hier viel mij niets meer op dan de zeer
grote opening van de vena cava, opening die naar de
truncus pulmonalis gaat, en de sierlijke verbinding der
vaten: van daaruit was het zeer gemakkelijk een sonde te drijven in alle aftakkingen van de truncus pulmonalis. Daar zich echter een vliesachtige substantie
aan mij vertoonde, die zich op deze plaats bevond en
waarop ik reeds vroeger aandacht vestigde, en die van
een gelijkaardige materie was als die waarmee het foramen ovale bij een reeds geboren foetus vrij snel afgesloten wordt, heb ik de achterzijde van de stam van
de truncus pulmonalis geopend, die zich tegenover
deze opening bevond” (figuur 3).
“Door een soortgelijke kunstgreep heb ik ook de stam
van de truncus pulmonalis door een lange snede opengelegd op de plaats waar hij zich verenigt met de voorzijde van de aorta, en naast de achterkant ervan met
zijn rechter deel naar het rechter gebied van de long
afbuigt; ik bemerkte een vereniging en een wederzijdse opening van die stam met de aorta. Toen ik dit
deed, en zag dat er bij deze vereniging of verbinding
geen enkele opvallende tussenruimte in het midden
was, waardoor deze vaten van elkaar gescheiden zijn,
verwonderde het mij, waarom Galenus hier zo duidelijk over een afzonderlijk bloedvat uitgeweid heeft,
waardoor de truncus pulmonalis in verbinding treedt
met de aorta” (figuur 4).

Figuur 3. Schematisch overzicht van het foetale cardio-vasculaire stelsel.
1. ductus arteriosis Botalli. 2. vena cava superior.
3. vena pulmonalis. 4. arteria pulmonalis.
5. foramen ovale. 6. vena cava inferior.
7. lever. 8. ductus venosus Arantii.
9. vena cava inferior. 10.linker long.
11. aorta descendens. 12. vena portae.
13. vena umbilicalis. 14. arteriae umbilicales.

Figuur 4. Verbinding tussen de truncus pulmonalis
(8) en de (doorgesneden) aorta (5 en 9) in het 1.
foetale hart. 2. bronchus dexter.
3. ramus superior arteria pulmonalis dexter.
4. vena pulmonalis. 5. vena cava superior.
8. ductus arteriosus Botalli. 9. arteria pulmonalis
sinister.

In het eerste citaat wordt het foramen ovale genoemd
en ook het fenomeen dat dit foramen zich na de geboorte sluit. Daaruit kan worden geconcludeerd dat
Vesalius reeds met deze typische foetale cardio-anatomie bekend is. In het tweede citaat wordt duidelijk de verbinding beschreven tussen de aorta en de
arteriestam, die gelegen is tussen de rechter hartkamer en het begin van de rechter en linker arteria pulmonalis, de zogenaamde truncus pulmonalis. Deze
in het foetale leven open verbinding tussen de aorta
en de arteria pulmonalis communis, welke laatste de
top vormt van de truncus pulmonalis, sluit zich zoals bekend spoedig na de ontplooiing van de longen
en blijft ten slotte als een ligament bestaan; het ligamentum arteriosum. Zowel de open verbinding als
het ligamentum zijn vernoemd naar de ontdekker Leonardo Botallus (1530-?).1
Wel dient te worden opgemerkt dat zowel Vesalius
als Falloppius de fysiologische betekenis van de
ductus Botalli en het foramen ovale niet begrijpen.
Vesalius zegt hierover met zoveel woorden in zijn
hierboven aangehaalde Examen:
“... daar ik moest toegeven, dat vele dingen die betrekking hebben op de foetus mij geen voldoening
schenken. Maar toen Franciscus Rota2 in zijn brieven meldde, dat dit onderscheid van de foetus met
de volwassenen in mijn werk De Humani corporis
fabrica ontbrak, heb ik zorgvuldig de plaatsen uit
Galenus opnieuw doorgelezen en mij afgevraagd,
wat hij wel wilde hebben met zijn anastomosen bij
zijn beschrijving der vaten, en heb ik vastgesteld
dat hij liever spreekt over sommige openingen dan
over uitlopers (ofschoon hij af en toe het woord vaten gebruikt).”
De werkelijke betekenis van deze shunts voor de
bloedcirculatie van de foetus wordt pas in de zeventiende eeuw begrepen door Harvey en zijn tijdgenoten.
Over de andere belangrijke foetale bloedvatverbinding, de zogenaamde ductus venosis Arantii die de
shunt vormt tussen de vena umbilicalis en de vena
cava inferior onder de lever, zegt Vesalius in zijn
brief aan Falloppius het volgende:
“Ik heb opgemerkt, dat spoedig uit het achterste gebied van de stam van de vena portae een uitloper
naar de stam van de vena cava gaat en zich verbindt met het voorste gedeelte van de vena cava op
de plaats waar deze grote vertakkingen naar de lever zendt. Deze tak, die de vena portae met de vena
cava verbindt, is meer dan de helft dunner dan de
navelader en dan de insertie zelf met de navelader.
Juist alsof de vena cava door die uitloper niet zozeer het bloed bij zich zou houden, maar eerder,
zoals wij geloven, het verdeeld wordt en circuleert
zoals bij de volwassenen.”

Figuur 5. Titelpagina van Harvey’s boek Excercitatio
anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus
(Frankfurt 1628).

Arantius, Botallus en Harvey
Van Arantius3 verschijnt in 1664, honderd jaar na de
eerste druk, een herdruk van De humano foetu liber.
Van Botallus verschijnt vier jaar eerder in 1660 een
herdruk van zijn Opera omnia medica et chirurgica,
waarin de foeto-cardiale structuren, namelijk het
foramen ovale en de ductus arteriosus worden beschreven. Mogelijk dat deze zestiende eeuwse werken in ons land opnieuw in de belangstelling stonden
door de stroom van publicaties over de bloedcirculatie die in de eerste helft van de zeventiende eeuw
verschijnt, naar aanleiding van de publicatie van
Harvey’s boek: Exercitio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (1628) (figuur 5). Dat
juist de Leidse hoogleraar Johannes van Horne (16211670) deze becommentarieerde heruitgave van Botallus verzorgt, is niet verwonderlijk gezien het feit dat
hij zich in die tijd intensief bezighoudt met holle en
buisvormige orgaanstructuren. Zo verschijnt van hem
in 1652 De novo ductu chylifero waarin hij de borstbuis bij de mens beschrijft. De ontdekking van de
chylusbuis is vier jaar tevoren door Pecquet gedaan
bij een hond en in 1651 te boek gesteld: Experimenta
nova anatomica (Harderwijk 1651). Onder supervisie
van Van Horne heeft Frederik Ruysch (1638-1731) in
een klein geschrift getiteld: Dilucidatio valvularum in
vasis lymphaticis et lacteis (1665) aangetoond dat in
een ander hol orgaan namelijk het lymfevat, kleppen
aanwezig zijn.
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Uit het bovenstaande blijkt dat in de zestiende eeuw
reeds de typische anatomische structuren van het
foetale cardio-vasculaire systeem zijn ontdekt. In
de daaropvolgende eeuw zou niet alleen de werking
van het volwassen hart en het vaatstelsel beschreven
worden, maar zou ook de fysiologie van de foetale
bloedcirculatie onderzocht worden en onder andere
door Harvey te boek worden gesteld.
Noten:
1. Leonardus Botallus was een Italiaans medicus in
dienst van de Franse koning Karel IX en Hendrik III
en van de hertog van Anjou. Samen met deze
laatste kwam hij naar de Nederlanden waar hij in
1582 in Antwerpen verbleef.
2. GiovanniFrancesco Rota was aanvankelijk chirur
gijn. Hij studeerde geneeskunde in Bologna, promoveerde daar in 1547 en was er vervolgens tot aan
zijn dood op 7 mei 1558 hoogleraar in de chirurgie.
3. Julius Caesar Arantius (1530-1589), geboren in
Bologna studeerde onder leiding van zijn oom
Bartholomeo Maggi geneeskunde aan de universiteit van zijn geboortestad. Hij promoveerder er in
1556 en werd er hoogleraar in de geneeskunde en
Samenvatting
Italiaanse medici hebben in de zestiende eeuw de
grondslagen gelegd voor onze huidige kennis over
de foetale cardio-vasculaire anatomie.
Trefwoorden
foetale hart, Vesalius, Falloppius, Botallus, Arantius
Summary
The anatomy of the foetal heart and blood circulation.
In the sixteenth century Italian physicians made the
basis of our present knowledge of the foetal heart
and blood-vessel anatomy.
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in de anatomie. In 1564 publiceerde hij te Rome De
humano foetu liber. Hij beschreef als eerste de
naar Botallus vernoemde ductus. In zijn Anatomicarum observationum liber (Venetië 1587)geeft hij
een beschrijving van de naar hem vernoemde
ductus venosis.
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Case report: Listeriasepsis
tijdens de eerste helft van
de zwangerschap
N.M. van der Velde en T. Spinder
Introductie
Listeria-infectie tijdens de zwangerschap is lastig te
herkennen vanwege aspecifieke klinische verschijnselen als malaise en koorts. Toch is het belangrijk
de diagnose te stellen omdat een intra-uteriene listeria-infectie tijdens de zwangerschap kan leiden tot
ernstige complicaties zoals spontane abortus, vroeggeboorte, intra-uteriene vruchtdood of een geïnfecteerde neonaat. Bloedkweken zijn essentieel voor
de diagnose. De karakteristieke afwijking bij een
intra-uteriene infectie is granulomatosis infantiseptica waarbij er in verscheidene organen van de foetus
granulomen kunnen voorkomen. De incidentie van
listeria-infectie is zeventien maal hoger bij zwangere
vrouwen dan in de algemene populatie.1 Zwangeren
in het derde trimester blijken een verhoogd risico te
hebben op een perinatale listeria-infectie of -sepsis.2
Er is weinig literatuur over de uitkomst bij deze infectie in de vroege zwangerschap. Onderstaande casus
doet verslag van een listeriasepsis tijdens de eerste
helft van de zwangerschap.

Casus
Bij een amenorroe van 15+3 weken werd een 28-jarige patiënte verwezen vanwege malaise met misselijkheid en braken. Haar voorgeschiedenis vermeldt
tweemaal een spontane partus à terme. Vanwege
ketonen in de urine werd onder verdenking van hyperemesis gravidarum gestart met een 2,5 l NaCl/glucose-infuus. Echoscopie toonde een levendige foetus
met biometrie conform de amenorroe.
Na een dag ontwikkelde patiënte koorts zonder een
focus. Er werden een urine-, vagina- en bloedkweek
afgenomen. Laboratoriumonderzoek toonde een CRP
van 45 mg/l (normaal < 3 mg/l), leukocyten van 1,4
109/l (normaal 4,2-10,6 109/l), een ASAT van 158 U/l
(normaal < 40 U/l) en een ALAT van 157 U/l (normaal
< 45 U/l). Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan
een virale infectie dan wel een cholangitis of cholecystitis. Echoscopisch onderzoek liet een splenomegalie zien. Op de vierde opnamedag liet de medisch
microbioloog weten dat uit het bloed Listeria Monocytogenes was gekweekt. Hierop werd gestart met
amoxicilline intraveneus (zesmaal daags 2000 mg).

In de loop van de dag raakte patiënte septisch met
een tensie van 95/55 mmHg en een pols van 110 slagen per minuut. Vanwege hoofdpijn en lichtschuwheid werd de neuroloog in consult gevraagd om een
meningitis uit te sluiten. CT-cerebrum en lumbaalpunctie lieten geen afwijkingen zien.
De amoxicilline werd drie weken intraveneus gecontinueerd (zesmaal daags 2000 mg) en patiënte knapte uiteindelijk langzaam op. Na ontslag werd nog een
week oraal amoxicilline (driemaal daags 500 mg)
voorgeschreven. Er werd een geavanceerd ultrageluidonderzoek verricht bij een amenorroe van 19+3,
25+3 en 32+3 weken, welke geen aanwijzingen liet
zien voor structurele afwijkingen en geen aanwijzingen voor granulomatosis infanticeptica.
Bij een amenorroe van 39+2 weken is patiënte spontaan bevallen van een zoon met een goede start en
een geboortegewicht van 3465 gram. Een dag post
partum liet een echo cerebrum geen afwijkingen
zien. Kweken van de navelstreng en de placenta op
Listeria bleken beide negatief te zijn. De placenta liet
gebieden van infarcering zien, echter geen aanwijzingen voor een intra-uteriene infectie.

Beschouwing
Bij zwangere vrouwen is de incidentie van een listeria-infectie zeventien maal hoger dan in de algemene
populatie.1 Daarnaast blijken zwangere vrouwen in
het derde trimester en vrouwen met een meerlingzwangerschap een verhoogd risico te hebben op een
perinatale listeria-infectie of -sepsis.2,3 Bij het verkrijgen van een listeria-infectie blijkt er een associatie
te zijn met de consumptie van gecontamineerde voeding.4 De manier van transmissie naar de foetus is
transplacentair of ascenderend vanuit een gekoloniseerde vagina. Listeria is makkelijk te isoleren vanuit
een steriele plek zoals placenta, bloed of vruchtwater. Daarentegen kan het erg lastig zijn om Listeria
te ontdekken in mixed cultures zoals in de vagina.5
Hoewel wordt gesuggereerd dat Listeria ascenderend
vanuit de vagina (zelfs met intacte vliezen) een rol
kan spelen bij de pathogenese van een neonatale infectie, is de belangrijkste en meest gebruikelijke route transplacentair via het maternale bloed.5,6
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Klinische verschijnselen zijn meestal aspecifiek; vaak
(in ongeveer 65% van de gevallen) is er sprake van
koorts.2 De diagnose kan eenvoudig gemist worden
als er geen bloedkweken worden afgenomen. Zoals
eerder vermeld kan een listeria-infectie of -sepsis tijdens de zwangerschap leiden tot ernstige neonatale
complicaties. Het karakteristieke kenmerk van een
intra-uteriene infectie is granulomatosis infantiseptica. Een neonaat met deze afwijking heeft gedissemineerde abcessen en/of granulomen in verschillende
organen zoals lever, milt, nieren, longen, hersenen
en placenta. Daarnaast kunnen papulaire of ulceratieve huidlaesies optreden. De meeste neonaten met
granulomatosis infantiseptica overlijden in utero of
kort na de partus.7
Antibiotische therapie is de aangewezen vorm van
behandeling bij zwangere vrouwen met een listeriainfectie of -sepsis en zou ziekte van de neonaat kunnen voorkomen, zelfs in de vroege zwangerschap.8,9
De meest gebruikte antibiotica zijn ampicilline of amoxicilline welke intraveneus zouden moeten worden
gecontinueerd voor ten minste twee weken.10 Deze
langdurige antibiotische behandeling is nodig omdat
Listeria zich intracellulair bevindt en daardoor lang
kan overleven.
Perinatale listeria-infectie of -sepsis resulteert in 20%
van de gevallen in een spontane abortus of doodgeboorte en ruim twee derde deel van de neonaten
heeft post partum een listeria-infectie.2,4 Mylonakis
et al. hebben retrospectief een serie van elf zwangere patiënten met een listeria-infectie uit vier verschillende ziekenhuizen over een tijdsperiode van tien
jaar geïdentificeerd.2 Bij negen patiënten werd er een
listeria-infectie in het derde trimester vastgesteld; zes
neonaten waren geïnfecteerd. Bij de overige twee
patiënten werd al in de zeventiende en achttiende
zwangerschapsweek Listeria vastgesteld. Beide patiënten zijn behandeld met antibiotica, maar in beide
gevallen was er foetale sterfte; de één na een spontane abortus en de ander direct post partum. Frederiksen et al. beschrijven twee casus waarin er sprake
was van een listeria-infectie in het tweede trimester
waarbij de behandeling pas acht tot tien dagen na
begin van de symptomen gestart werd. Beide zwangerschappen eindigden à terme met gezonde neonaten.11
Bovenstaande casus suggereert dat een bewezen
listeriasepsis in de vroege zwangerschap na een

adequate behandeling kan resulteren in een goede
(maternale en) neonatale uitkomst. Omdat de diagnose eenvoudig gemist kan worden, is het verstandig
altijd bloedkweken af te nemen bij een zwangere patiënte met koorts. De placenta in deze casus liet geen
aanwijzingen zien voor een intra-uteriene infectie en
kweken bleken negatief. Door de langdurige behandeling met antibiotica is niet met zekerheid vast te
stellen of in deze casus sprake is geweest van een intra-uteriene infectie. De neonaat uit onze casus is tot
vier maanden post partum geobserveerd en de groei
en ontwikkeling zijn beide normaal.
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Samenvatting
Listeria-infectie tijdens de zwangerschap komt het
meest voor in het derde trimester. Intra-uteriene
infectie kan leiden tot ernstige complicaties zoals
spontane abortus, vroeggeboorte, intra-uteriene
vruchtdood of een geïnfecteerde neonaat. De manier
van transmissie naar de foetus is transplacentair.
De karakteristieke afwijking bij een intra-uteriene
infectie is granulomatosis infantiseptica waarbij de
meeste neonaten dood geboren worden of kort na
de geboorte overlijden.
In dit casereport presenteren we een patiënte met
een listeriasepsis tijdens de eerste helft van de zwangerschap. Onze casus suggereert dat een bewezen
listeriasepsis in de vroege zwangerschap kan resulteren in een goede maternale en neonatale uitkomst
indien adequaat gediagnosticeerd met bloedkweken
en behandeld met intraveneuze antibiotica.
Trefwoorden
listeria, vroege zwangerschap, neonatale uitkomst
Summary
Listeriosis in pregnancy occurs most commonly
during the third trimester. Intrauterine infection
can lead to severe complications such as foetal
death, premature birth or infected newborns. The
characteristic severe in utero infection, granulomatosis infantiseptica, may result from trans placental
transmission and most neonates are stillborn or die

soon after birth.
In this case report we present a patient with septic
listeriosis during the first trimester of pregnancy.
Our case suggests that even in early pregnancy listeriosis may have a favourable outcome for both
the mother and the neonate when adequately diagnosed with blood cultures and treated with intravenous antibiotics.
Keywords
listeriosis, early pregnancy, neonatal outcome
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Braken in de zwangerschap:
niet altijd hyperemesis
gravidarum
H. van Meir, H.T.C. Nagel, O.R. Guicherit en L.Th. Vlasveld
Introductie
Refluxklachten en braken zijn typische en veel voorkomende klachten tijdens de zwangerschap. Hyperemesis gravidarum beperkt zich voornamelijk tot
het eerste trimester van de zwangerschap. Gastrooesofagale reflux tijdens de zwangerschap kent een
hoge prevalentie, welke in het beloop van de graviditeit verder toeneemt. In het derde trimester van de
zwangerschap heeft 80% van de zwangeren last van
zuurbranden.1
Gastro-intestinale maligniteiten in de zwangerschap
zijn zeldzaam en de symptomen worden vaak verward met de typische, fysiologische zwangerschapsgerelateerde klachten zoals reflux en braken.2 Dit
leidt ertoe dat de juiste diagnose vaak in een laat stadium van de ziekte wordt gesteld.
In de volgende ziektegeschiedenis beschrijven wij
een casus van een 26-jarige zwangere bij wie de
zwangerschap werd gecompliceerd door een maagcarcinoom.

Ziektegeschiedenis
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Een 26-jarige primigravida, werd bij een zwangerschapsduur van 34 weken door de verloskundige
naar de gynaecoloog verwezen in verband met aanhoudende maagklachten, braken en anorexie.
Enkele maanden voor de zwangerschap was patiënte
bij de huisarts geweest vanwege klachten van misselijkheid, reflux en retrosternale pijn zonder passageklachten. De klachten bestonden ruim een jaar.
Op verzoek van de huisarts werd elders een gastroscopie verricht. Deze toonde behalve een varioliforme erosie in het antrum geen afwijkingen. Er waren
geen tekenen van refluxoesofagitis. De campylo
bacter-like organism-test (CLO-test) van het maagbiopt toonde geen aanwijzingen voor de aanwezigheid
van Helicobacter pylori. Na behandeling met een protonpompremmer namen de klachten af en werd een
expectatief beleid gevoerd.
In het begin van de zwangerschap was patiënte wederom vaak misselijk, had weer refluxklachten en

braakte regelmatig. Deze klachten werden geduid als
typische fysiologische zwangerschapsklachten. Toen
haar gewicht met slechts 2 kg was toegenomen en
ook in het derde trimester van de zwangerschap de
misselijkheid en het braken aanhielden, verwees de
verloskundige patiënte door naar de gynaecoloog.
Bij lichamelijk onderzoek werd een bleke, magere
vrouw gezien met een soepele buik en een normale
uitzetting van de uterus.
Bij gastroscopie werden dikke, grillige plooien in het
distale antrum gezien met forse ulcera en een gezwollen pylorus (figuur 1). Patholoog-anatomisch onderzoek van de biopten liet een slecht gedifferentieerd
adenocarcinoom van het zegelringtype zien (figuur
2). Bij echografie van het abdomen werd uitgebreide
retroperitoneale lymfadenopathie met compressie
van de vena cava inferior gevonden. Bij CT-scan van
de thorax en het abdomen was er dubbelzijdig pleuravocht met een beeld van lymfangitis carcinomatosa
in de beide longen. Tevens was er een wandverdikking van de uitgang van de maag met uitgebreide retroperitoneale en mesenteriale lymfadenopathie.
Bij laboratoriumonderzoek werd een normocytaire anemie vastgesteld met een Hb van 6,4 mmol/l
(referentiewaarde (RW): 7,2-9,2) met een normaal
leukocyten- en trombocytenaantal. Een uitgebreid
biochemisch profiel was behalve een LDH van 877
U/l (RW < 248) normaal. Een fibrinogeen van 3,6 g/l
(RW 2-4,5), een verlengde APTT van 41,3 sec (RW
< 32), een PT van 14,6 (RW < 14,5) en een X-DP van
> 1000 (RW < 250 μg/l), paste bij een geringe diffuse
intravasale stolling. Bij een zwangerschapsduur van
35 weken werd besloten de baring in te leiden, vanwege de verslechterende klinische conditie van patiënte én in de hoop zo spoedig mogelijk te kunnen
starten met de behandeling van het maagcarcinoom.
In verband met matige vordering van de ontsluiting
en maternale uitputting werd een sectio caesarea
met een mediane incisie verricht. Gezien de aanwijzingen voor een milde diffuse intravasale stolling,
werd tijdens de operatie vers plasma toegediend. Er

Figuur 1. Dikke grilige plooien in het distale antrum
met forse ulcera (pijlen) en een gezwollen gesloten
pylorus (A).
werd een gezonde dochter van 2500 gram geboren.
Bij de operatie werd een grote, door de maag heen
groeiende tumor gezien met ascites en grote retroperitoneale klierpakketten. Histologisch onderzoek
van de omentumbiopten toonden metastasen van
het adenocarcinoom. Ondanks traag postoperatief
herstel kon patiënte drie weken post partum starten
met palliatieve chemotherapie. Zij werd behandeld
met zes kuren bestaande uit epirubicine (50 mg/m2)
en oxaliplatine (130 mg/m2) één keer per drie weken
in combinatie met continue infusie van 5-fluorouracil
(200 mg/m2 per dag). Zij werd gevoed via een maagsonde.
Aanvankelijk was er een klinische verbetering en na
drie kuren kon de maagsonde worden verwijderd.
Na twee kuren was er een duidelijke afname van de
retroperitoneale lymfadenopathie met goede verbetering van het lymfangitisbeeld en resorptie van het
pleuravocht. Bovendien was het carcino-embryonaal
antigeen (CEA) gedaald van 407 naar 60 μg/l (RW <
5,0). In de loop van de vijfde kuur namen de misselijkheidsklachten bij patiënte weer toe terwijl het
CEA-gehalte verder daalde tot onder de normaalwaarde. Na zes kuren werd bij evaluatie op de CTthorax en -abdomen weer toename van pleuravocht
en tekenen van peritonitis carcinomatosa gezien.
Sindsdien werd een palliatief beleid gevoerd. Negen
maanden post partum is patiënte helaas overleden.

Beschouwing
Bij deze 26-jarige vrouw werd tijdens de eerste graviditeit naar aanleiding van persisterend braken en
anorexie een uitgebreid gemetastaseerd adenocarcinoom van het zegelringtype van de maag vastgesteld.
Er zijn verscheidene pathologische indelingen van het
adenocarcinoom van de maag. Volgens de veel gebruikte classificaties van Lauren en Ming wordt naast
het goed gedifferentieerde expanderende intestinale
type, het ongedifferentieerde infiltratieve diffuse type

Figuur 2. Microscopisch onderzoek van het maagbiopt met hematoxyline en eosinekleuring toont onder
het normale oppervlakte-epitheel carcinoomcellen,
met deels zegelringcelaspect (pijlen)
onderscheiden.3,4 Het zegelringcarcinoom is van het
diffuse type, dat ontstaat in de mucosa van de maag
met een neiging tot infiltratie in de maagwand. Bij de
pathogenese van het diffuse maagcarcinoom is de rol
van Helicobacter pylori minder duidelijk dan in het
intestinale type. Verlies of verandering van expressie van het eiwit E-cadherine, leidend tot een defect
in de intercellulaire adhesie, vormt waarschijnlijk de
moleculaire basis zowel bij de erfelijke vorm als bij
een groot deel van de sporadische vorm van het zegelringcarcinoom.5 Het zegelringtype maagcarcinoom
komt in vergelijking met het intestinale type meer
op jongere leeftijd en bij vrouwen voor. Vanwege
het vaak laat stellen van de diagnose presenteert
het zegelringtype zich als een diffuse infiltratie van
de maag bekend als linitis plastica met een slechte
prognose. Bij vroege diagnose is de prognose niet anders dan van de andere types maagcarcinoom.5,6
Bij ongeveer 1 op de 1000 zwangerschappen treden
maligne neoplasieën op. De meest voorkomende maligniteiten in de zwangerschap zijn melanoom, maligne lymfoom, mammacarcinoom, cervixcarcinoom
en acute leukemie.7 Gastro-intestinale maligniteiten
zijn zeer zeldzaam in de zwangerschap; de incidentie wordt geschat op 1 op de 100.000 zwangerschappen. Bijna altijd betreft het een zegelringcarcinoom
en is de prognose slecht.2,8 Een Japanse studie met
54 patiënten waarbij maagcarcinoom geassocieerd is
met de zwangerschap beschrijft een eenjaarsoverleving van 31,6%.8 Een Koreaanse studie beschrijft een
driejaarsoverleving van 23,3% bij vijftien vrouwen
met een maagcarcinoom tijdens of binnen één jaar
na de zwangerschap. Dit was significant lager dan
de 52,8% in een groep van patiënten van dezelfde
leeftijd met een maagcarcinoom buiten de zwangerschap.2 Geconcludeerd wordt dat wanneer een
maagcarcinoom gediagnosticeerd wordt tijdens een
zwangerschap, dit vaak in een verder gevorderd stadium is waardoor curatieve resectie niet meer moge-
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lijk is en de prognose doorgaans infaust is.2
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De patiënte uit onze casus had bijna anderhalf jaar
dyspepsieklachten voordat de diagnose maagcarcinoom werd gesteld. Voor het zo laat stellen van de
diagnose zijn enkele argumenten aan te voeren. Ten
eerste is een maagcarcinoom op een leeftijd van 26
jaar zeer zeldzaam met een incidentie in Nederland
van 2 per 1.000.000 in 2003 (www.rivm.nl) zodat
een maagcarcinoom als oorzaak voor de dyspepsie
op deze leeftijd erg onwaarschijnlijk werd geacht.
In de tweede plaats was men gerustgesteld door de
bevindingen bij de eerste gastroscopie en het verdwijnen van de klachten na behandeling met een
protonpompremmer. Het zegelringtype maagcarcinoom kan in een vroeg stadium van de ziekte gemakkelijk bij endoscopie worden gemist zeker als de
verdenking, zoals bij een toen 25-jarige vrouw, erg
laag is. In de derde plaats zijn in het eerste halfjaar
van de zwangerschap de klachten van patiënte toegeschreven aan de fysiologische verandering ten gevolge van de zwangerschap.
Door de vertraging in het stellen van de diagnose gemetastaseerd maagcarcinoom is de tumor pas in een
verder gevorderd stadium aangetroffen, wat de klinische uitkomst heeft verslechterd.
De keuze van behandeling van een maligniteit in de
zwangerschap is afhankelijk van het stadium van de
maligniteit en de zwangerschapsduur op het moment
dat de diagnose gesteld wordt.8 Dit brengt vaak dilemma’s met zich mee, aangezien men de moeder zo
goed mogelijk wil behandelen zonder risico voor het
kind. In onze casus had de maligniteit geen negatieve
effecten op de foetus en werd de zwangerschap beëindigd in verband met maternale uitputting en de
milde diffuse intravasale stolling. Door het verrichten
van een sectio caesarea met mediane incisie kon de
maagtumor door één van de oncologisch chirurgen
worden beoordeeld. Postoperatief was het herstel
traag als gevolg van de maternale conditie. Patiënte
startte drie weken post partum met polychemotherapie bestaande uit 5-fluorouracil, een anthracycline
en een platinumderivaat. Een dergelijke combinatie
leidt in 40-45% van de patiënten met een gemetastaseerd maagcarcinoom tot een enkele maanden durende objectieve tumorverkleining met een mediane
overleving van tien tot twaalf maanden.9
Gezien de zeldzaamheid van een maagcarcinoom bij
jonge zwangere vrouwen blijft het stellen van de di-

agnose moeilijk. De specifieke symptomen passend
bij maagcarcinoom zijn immers vergelijkbaar met de
typische zwangerschapsklachten.
Ook al is het maagcarcinoom in de zwangerschap
een zeldzaamheid, artsen en verloskundigen dienen deze diagnose te overwegen wanneer er sprake
is van aanhoudend braken in het tweede en derde
trimester van de zwangerschap met onvoldoende gewichtstoename. Dit moet behandelaren alarmeren
en aanzetten om aanvullende diagnostiek, zoals een
gastroscopie, te laten verrichten. Dit kan veilig, op
ieder moment in de zwangerschap en zonder risico
voor moeder en kind worden uitgevoerd.10
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Samenvatting
Een maligniteit in de zwangerschap is zeldzaam, en
wordt vaak gediagnosticeerd in een vergevorded
stadium. Typische, fysiologische zwangerschapsgerelateerde klachten kunnen een valkuil vormen
voor het tijdig stellen van de juiste diagnose.
Wij beschrijven een casus van een 26-jarige primigravida die bij 34 weken zwangerschap werd opgenomen in verband met persisterend braken. Een
gastroscopie en patholoog-anatomische onderzoek
van afgenomen biopten duidden op de aanwezigheid van een adenocarcinoom.
Het voorkomen van een maagcarcinoom in de
zwangerschap is uiterst zeldzaam. Desondanks
kunnen de typische, fysiologische zwangerschapsgerelateerde klachten de symptomen van een maligniteit maskeren. Dit kan dan leiden tot een vertraging in het stellen van de correcte diagnose bij
zwangere vrouwen met klachten van aanhoudend
braken, reflux en onvoldoende gewichtstoename
in het tweede en derde trimester van de zwangerschap. Een gastroscopie is in zo’n geval geïndiceerd, en kan zonder risico voor moeder en kind
uitgevoerd worden.

admitted in the 34th week of gestation with complaints of persisting vomiting. A gastroscopy revealed a biopsy-proven adenocarcinoma.
Gastric cancer is extremely rare during pregnancy.
The typical pregnancy associated complaints may
mask the symptoms of the malignancy and may delay proper diagnosis in pregnant women with complaints of persistent vomiting, reflux and insufficient weight gain. Gastroscopy is indicated and can
be performed without risk to mother or child.
Keywords
persistent vomiting, reflux, pregnancy, malignancy
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Summary
Cancer during pregnancy is rare and often diagnosed at an advanced stage. Common complaints
of normal pregnancy can be deceptive and may delay proper diagnosis.
We describe a 26-year-old primigravida who was
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Beschikbaarheid epidurale
analgesie tijdens de
bevalling in Nederland
anno 2010
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Het percentage epidurale analgesie (EA) tijdens de
baring in Nederland neemt de laatste jaren fors toe.
In 2008 werd de CBO-richtlijn Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling gepubliceerd.1 Een
van de aanbevelingen in deze richtlijn is dat iedere
barende vrouw het recht heeft om op haar verzoek
een adequate vorm van medicamenteuze pijnbehandeling aangeboden te krijgen binnen ten minste 60
minuten vanaf het verzoek tot pijnstilling.1 Door middel van een telefonische enquête werd de werkelijke
beschikbaarheid van epidurale analgesie (EA) anno
2010 op de verloskamer in Nederland onderzocht.

valling aan. Daarnaast wordt de 24-uursbeschikbaarheid van EA in een ziekenhuis gebruikt als indicator
voor de kwaliteit van de verleende verloskundige
zorg.1 Volgens de Perinatale Registratie Nederland
(PRN) werd in 2003 bij 5,4% van alle vrouwen die
bevielen tijdens de ontsluitingsfase EA gegeven en in
2008 was dit percentage gestegen tot 11,4% (tabel 1),
dus een ruime verdubbeling.2 De VOKS (Verloskundige Onderlinge KwaliteitsSpiegeling) 2-i rapporteert
een toename van het landelijke percentage EA in de
tweede lijn tijdens de ontsluitingsfase van 9,2% in
2003 naar 22,0% in 2009.

Achtergrond

De behoefte aan adequate pijnstilling van zwangeren neemt toe. De roep om de beschikbaarheid van
epidurale analgesie tijdens de bevalling wordt steeds
luider. Onderzoek heeft uitgewezen dat een actieve
inbreng van de barende vrouw bij de besluitvorming
omtrent pijnstilling tot een grotere tevredenheid over
de bevalling leidt.5 Daarnaast zijn er aanwijzingen dat
er een grotere tevredenheid over de afname van pijn
tijdens de baring is, indien primair de mogelijkheid
van EA wordt geboden, in tegenstelling tot vrouwen
die allereerst een andere methode van pijnbehandeling kregen.6 Naar aanleiding van deze verandering de
laatste jaren op het gebied van pijnbestrijding waren
wij opnieuw geïnteresseerd in de beschikbaarheid
van EA in alle Nederlandse klinieken voor tweede- en
derdelijns verloskundige zorg. De uitkomsten werden
vergeleken met een soortgelijk onderzoek in 2005,
destijds gepubliceerd in Medisch Contact.7

Uit oogpunt van de balans tussen effectiviteit van
de pijnbehandeling en de veiligheid voor moeder
en kind, wordt EA aanbevolen als medicamenteuze
pijnbehandeling van eerste keuze tijdens de baring.1
Deze CBO-richtlijn komt in feite overeen met eerdere
concepten, maar wordt nu breed gedragen door de
verschillende beroepsgroepen. De richtlijn wijst op
het belang van een permanente beschikbaarheid van
pijnstilling.
Publicatie van de genoemde CBO-richtlijn resulteerde in uitgebreide aandacht in de media zoals krant
en televisie en leidde bovendien tot een betere bekendheid van deze methode van pijnbestrijding bij
de zwangere vrouw en haar partner, en dus tot een
toenemende vraag op de verloskamers. Er lijkt hiermee een belangrijke omwenteling in de Nederlandse
bevalcultuur te zijn ontstaan. Bekende Nederlanders
prijzen in de media zelfs de ruggenprik tijdens de be-

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nederland2

5,4%

6,2%

7,0%

8,2%

9,6%

11,4%

*

Nederland

9,2

10,0

12,0

13,0

16,0

18,0

22,0

64,4%

61,6%

64,7%

66,5%

66,6%

67,4%

66,5

Belgie4

3

Tabel 1. Totaal percentage epidurale analgesie tijdens ontsluitingsfase.
* Cijfer epidurale analgesie tijdens ontsluitingsfase van 2009 is nog niet bekend bij PRN
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Beschikbaarheid
Perifeer
2005
(n = 93)

2010
(n = 86)

32 (34,4%)

49 (57%)

32 (34,4%)
11 (11,8%)

29 (33,7%)
7 (8,1%)

Alleen overdag

11 (11,8%)

1 (1,2%)

Niet beschikbaar

6 (6,5%)

Anders

1 (1,1%)

Totaal

93

7 x 24 uur
Overdag en ‘s avonds, ’s nachts met beperkingen

*

Overdag en ’s avonds tot 22-23 uur

86

Academisch
2005
2010
(n = 8)
(n = 8)
8 (100%)

8 (100%)

8

8

Tabel 2. Beschikbaarheid van epidurale analgesie in ziekenhuizen in Nederland.
Locaties
Perifeer

Academisch

2005
(n=93)

2010
(n=86)

2005
(n=8)

2010
(n=8)

Binnen het verloskamercomplex

19 (20,4%)

19 (22,1%)

8 (100%)

8 (100%)

Binnen het OK-complex

55 (59,1%)

51 (59,3%)

Afhankelijk van drukte OK of VK

13 (14%)

16 (18,6%)

Niet beschikbaar

6 (6,5%)
8

8

Totaal

93

86

Tabel 3. Locatie van epidurale analgesie in ziekenhuizen in Nederland.

Enquête
Om de vraag naar de beschikbaarheid van EA tijdens
de baring te beantwoorden, werd een telefonische
enquête uitgevoerd bij alle klinieken in Nederland (n
= 94). In de maanden april en mei van dit jaar werd
telefonisch contact opgenomen met de dienstdoende
arts-assistent gynaecologie & obstetrie of de aanwezige klinisch verloskundige. Het responspercentage
bedroeg 100% en de resultaten hiervan staan samengevat in tabel 2.
Het aantal perifere ziekenhuizen met verloskundige
zorg is afgenomen van 93 naar 86. Hieruit blijkt dat
in 57 (60,6%) klinieken gedurende 24 uur per etmaal
en zeven dagen per week EA tijdens de baring gerealiseerd kan worden.
In de niet-academische klinieken betreft dit 49 ziekenhuizen (57%). In vergelijking met 2005 zijn er zeventien klinieken bijgekomen waar EA 24 uur per dag
mogelijk is. In 29 (33,7%) ziekenhuizen is EA overdag en ‘s avonds wel beschikbaar, maar ‘s nachts
‘met beperkingen’. De drempel die dan aanwezig
is, varieert van ‘ernstig onderhandelen’ tot ‘kan alleen door de gynaecoloog zelf worden aangevraagd
en niet door de assistent of tweedelijnsverloskundige’. In zeven (8,1%) klinieken is het alleen overdag
en ’s avonds tot 22-23 uur mogelijk. In nog slechts
één (1,2%) ziekenhuis is het alleen overdag mogelijk

in tegenstelling tot nog elf ziekenhuizen in 2005. In
2005 waren er nog zes klinieken waar EA niet beschikbaar was als methode van pijnbestrijding voor
zwangeren.
In 19 (22,1%) klinieken wordt EA routinematig op het
verloskamercomplex gerealiseerd (tabel 3). Dit aantal is gelijk gebleven in vergelijking met 2005. In 51
(59%) ziekenhuizen wordt de procedure standaard
uitgevoerd binnen het OK-complex en in zestien ziekenhuizen (18,6%) is dit afhankelijk van de drukte op
de OK.
Er is een verschuiving te constateren in het beleid van
Nederlandse ziekenhuizen rondom de ruggenprik bij
bevalling. In vergelijking met 2005 zijn er zeventien
ziekenhuizen bijgekomen waar er 24 uur per dag, zeven dagen per week EA door de anesthesioloog kan
worden toegediend. Dit betekent een toename van
22,6%. In totaal zijn er momenteel 57 (60,6%) klinieken die 24 uur per dag EA kunnen aanbieden.
De 24-uursbeschikbaarheid in ziekenhuizen in België,
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Engeland is respectievelijk 100%, 98,3%, 95,8%, 95% en 90%.1 Dus
ondanks de introductie van de CBO-richtlijn in 2008
zijn, in vergelijking met de ons omringende landen,
de mogelijkheden voor een ruggenprik bij de bevalling nog relatief beperkt.
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In tabel 1 is te zien dat de vraag naar en werkelijke
plaatsing van epidurale analgesie tijdens de ontsluitingsfase op de verloskamer de laatste jaren is toegenomen tot 11,4% in 2008. Dit percentage is berekend
over het aantal vrouwen met epidurale analgesie tijdens de ontsluitingsfase exclusief het aantal primaire
sectio’s.
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Ten tijde van de zwangerschap dienen alle zwangeren tegenwoordig volledig geïnformeerd te worden
over de diverse methoden van pijnbestrijding tijdens
de baring. Hierbij dient tevens gesproken te worden
over de risico’s en mogelijke bijwerkingen. EA is een
veel toegepaste techniek en superieure methode van
pijnbestrijding met vele voordelen. De nadelen van
de techniek kunnen technisch van aard zijn zoals failed epidural waarbij het onmogelijk is om een epidurale katheter te plaatsen of de weinig frequente
maar ernstige complicaties ten gevolge van de insertie zoals een durapunctie, epidurale bloeding of abces.8 Een Cochrane-review van Anim et al. in 2005
liet zien dat EA gepaard gaat met hypotensie, meer
bijstimulatie met oxytocine, motorische blokkade,
urineretentie, maternale temperatuurstijging ≥ 38 °C,
een langere uitdrijvingstijd, meer kans op een vaginale kunstverlossing, maar ook een betere neonatale
zuur-basestatus in vergelijking met geen of overige
methoden van pijnbestrijding.9 Mogelijk is een deel
van deze complicaties bij vrouwen in de epidurale
groep te wijten aan een zekere mate van selectiebias van de patiënten als gevolg van een langdurige en
moeilijke baring. Recent werden enkele randomised
controlled trials gepubliceerd waarbij het effect van
het vroeg aanbieden van EA (< 4 cm) werd onderzocht in vergelijking met EA later (≥ 4 cm) tijdens de
baring.10,11 Hierin werd geen verhoogd risico op een
sectio caesarea of vaginale kunstverlossing aangetoond.10,11 Momenteel loopt in Nederland de TREAT
(The Randomised Epidural Analgesia in Term delivering women) trial. Dit is de eerste gerandomiseerde
studie naar het effect van het vroeg tijdens de baring
plaatsen van EA in vergelijking met conventionele
pijnbehandeling op verzoek, op obstetrische en neonatale uitkomsten, maternale pijnreductie, maternale
voorkeur en kwaliteit van leven.12
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Samenvatting
De vraag naar epidurale analgesie stijgt de laatste jaren gestaag. In 2008 werd bij 11,4% van de zwangeren tijdens de ontsluitingsfase van de baring gebruikgemaakt van epidurale analgesie. De introductie van
de CBO-richtlijn Medicamenteuze pijnbehandeling
tijdens de bevalling leidde tot uitgebreide aandacht
in de media en daarmee tot een betere bekendheid
en grotere vraag naar epidurale analgesie bij de barende vrouw. In Nederland is het in 57 (60,6%) van
de ziekenhuizen goed mogelijk om 24 uur per dag,
zeven dagen per week epidurale analgesie tijdens de
bevalling te krijgen als methode van pijnbestrijding.
Trefwoorden
epidurale analgesie, beschikbaarheid, Nederland
Summary
There is an increasing request for epidural analgesia
during the last few years. In 2008, 11.4% of the women received epidural analgesia during the first stage
of labour. The introduction of the CBO guideline
Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling resulted in a lot of media exposure and finally an
increasing knowledge and request for epidural analgesia in women in labour. In 57 (60.6%) of the Dutch

hospitals, epidural analgesia is easily accessible during 24 hours, 7 days a week.
Keywords
epidural analgesia, accessibility, Netherlands
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PICO Bello

Het 10-stappenplan voor
goed zoeken in PubMed
J.C.F. Ket
Zoeken voor een PICO
Als medisch informatiespecialist van de medische
bibliotheek van de Vrije Universiteit ben ik in het
VUmc nu ruim vijf jaar betrokken bij de PICO’s van
de afdelingen Verloskunde/Gynaecologie, Kinder
geneeskunde, Interne Geneeskunde, Dermatologie
en Orthopedie. De laatste tijd worden door de afdeling Gynaecologie/Verloskunde regelmatig ook PICO
Bello’s gepubliceerd in dit tijdschrift.

Op deze afdeling wordt door meestal twee coassistenten, in samenwerking met een arts-assistent en
een staflid, een reële klinische vraag gepresenteerd
en in de vorm van een PICO gegoten. In de eerste
presentatie van dit koppel worden deze vraag en de
PICO aan de verzamelde collega’s gepresenteerd.
Ook wordt al een voorstel gedaan voor de bestanden waarin gezocht zou moeten worden, alsmede de
zoektermen daarvoor. In de tweede presentatie, twee
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weken later, wordt de uitwerking van deze vraag
gepresenteerd en het beste, meest recente artikel besproken. Ook de zoekactie wordt dan gepresenteerd.
Regelmatig duikt dan ook de vraag op om een duidelijk omschreven stappenplan voor het goed zoeken
voor een PICO. Er zijn tenslotte PICO’s in alle soorten
en maten. PubMed van zijn kant is uit zijn aard niet
eenvoudig om goed te doorzoeken.
Bij een PICO is de P de patiënt of de populatie, de I
de onderzochte of nieuwe interventie, de C de comparison – de huidige behandeling – en de O de outcome – in welke maten het verschil tussen de I en de
C uitgedrukt moet worden.

Wat is evidence?

402

‘Evidence-based medicine is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste
bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-based
medicine impliceert het integreren van individuele
klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen
van de patiënt spelen bij de besluitvorming een centrale rol’.1
Gezien de formulering ‘huidige beste bewijsmateriaal’ uit bovenstaande definitie dient in de zoekactie
en in het verslag daarvan verantwoord te worden dat
er ‘goed’ is gezocht naar de meest recente ‘evidence’
en de publicaties die de meeste ‘evidence’ bevatten.
Anders geformuleerd: de zoekactie moet zo opgezet
zijn dat de kans dat er goede, recente publicaties
worden gemist, zo klein mogelijk is.
De evidence die gevonden moet worden, wordt gekoppeld aan het soort publicatie dat voor deze vraag
de meest geëigende onderzoeksvorm is. Naast dit
goede onderzoek richt de aandacht zich sterk op samenvattingen en besprekingen van dit onderzoek. En
het gaat soms zelfs zo ver dat deze reviews weer kritisch onder de loep worden genomen. Waar dan ook
weer over wordt gepubliceerd. Hoe hoger het niveau
van aggregatie hoe beter, is de gedachte. Over wat de
beste publicatievormen zijn, is veel discussie. In mijn
opinie hangt dat vooral af van de soort vraag, ofwel
het domein van de PICO. In de oervorm van de PICO
– en daar is dit model ook het meest geschikt voor –
is dat het domein van de therapie. Andere domeinen
die worden onderscheiden zijn: diagnose, etiologie,
prognose en soms ook harm/bijwerking.
De beste evidence voor het domein therapie wordt
gevonden in:
1. kritische besprekingen van systematische reviews
(SR’s) en/of meta-analyses van randomized controlled trials (RCT’s) en/of evidence-based richtlijnen;
2. SR’s en/of MA’s zelf;
3. RCT’s;

4. cohortstudies, case-controlstudies en/of case reports;
5. achtergrondinformatie, consensus-based richtlijnen
en/of expert opinions.
Ik zal in het 10-stappenplan publicatietypen zoals
SR’s en RCT’s als zoekelementen gaan gebruiken. Ik
ben er daarom ook een groot voorstander van om het
gewenste studietype bij de PICO-formulering mee te
nemen. Dit wordt wel het M- of S-element genoemd,
waarbij M staat voor methode en S voor studies.
Zoals gezegd, de PICO en het domein therapie passen uitstekend bij elkaar. Voor andere domeinen,
zoals diagnose, etiologie, prognose em harm/bijwerking ligt dat vaak anders. Echter, evidence kent
dus ook de eis dat ze zo recent mogelijk moet zijn.
Als een RCT gevonden wordt dat recenter is dan een
systematische review over hetzelfde onderwerp, dan
zal dit RCT in de overwegingen zeker ook een rol
gaan spelen.
De vorm van de publicatie is dus van belang alsmede
de recentheid ervan. Beide aspecten dienen dus in
de zoekactie geborgd te worden.
De PICO beoogt een ‘beantwoordbare vraag’ te construeren. Het zou zo zijn dat een goede vraag met
de juiste zoektermen per element in de juiste combinatie tot een bruikbaar resultaat gaat leiden. In de
praktijk zal er altijd bedachtzaam een keuze moeten
worden gemaakt uit de PICO-elementen, de vertaling
daarvan in zoektermen en de relevante combinaties
van zoektermen.

PubMed
De publieke versie van Medline is een zeer bekend
en gratis toegankelijk bibliografisch bestand voor geneeskunde (pubmed.gov). In dit bestand bevinden
zich ruim 20 miljoen beschrijvingen van artikelen uit
circa 5000 lopende en afgesloten tijdschriften en een
beperkt aantal elektronische boeken. De nadruk ligt
op Engelstalige publicaties. Van de niet-Engelstalige
tijdschriften wordt een beperkt deel opgenomen (bijvoorbeeld het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) en daarvan het Engelstalige abstract en een
in het Engels vertaalde titel. De uitgevers leveren beschrijvingen van artikelen elektronisch aan PubMed
aan. In de periode daarna (soms tot zes maanden
later) worden deze beschrijvingen gecontroleerd en
voorzien van trefwoorden, genaamd Medical Subject
Headings, MeSH, door de indexeerders van PubMed.
Zie voor een uitstekende handleiding van PubMed
het boekje geschreven door de informatiespecialisten
Faridi van Etten (AMC) en Rikie Deurenberg (CBO).2

Termen en combinaties
Omdat PubMed zo groot is en het zoeksysteem zich
baseert op woorden, is het van groot belang om de
bewoording die past bij de PICO in beeld te krijgen.

Figuur 1. MeSH-term kiezen en overbrengen naar Search Box.
PubMed bevat een indexeertaal genaamd MeSH (Medical Subject Headings), die ook de termengroepen
Subheadings, Publication types, Substance names en
Pharmacological actions omvat. Deze zijn allemaal in
de MeSH-database terug te vinden.
Daarnaast bevat PubMed de auteurstaal, de woorden die de auteurs gebruiken in titels en abstracts
om hun eigen artikel te beschrijven. Dit wordt ook
wel free text genoemd, in tegenstelling tot de ‘gecontroleerde’ taal die de indexeertaal is. Free text is dus
net zo ongrijpbaar, soms zelfs onbegrijpelijk, als natuurlijke taal. In deze natuurlijke taal kan labor zowel
‘werk’ als ‘bevalling’ betekenen. In de indexeertaal
wordt onderscheid gemaakt op basis van de betekenis. Labor in de betekenis van ‘bevalling’ is daar de
MeSH-term ‘Labor, obstetric’ en die in de betekenis
van ‘werk’ de MeSH-term ‘Work’. Beide talen hebben
hun eigen kwaliteiten en hun eigen kansen om literatuur te missen dan wel te vinden. De balans vinden
tussen het gebruik van beide talen en van de mogelijkheden in PubMed is de grote truc van goed zoeken in dit bestand.
Voor het combineren van termen biedt PubMed het
gebruik van Boolean-operatoren aan: AND (bijvoorbeeld sodium AND pregnancy), OR (child OR infant)
en NOT (disease NOT malignant). AND staat voor
‘en/en’ (beide termen moeten voorkomen), OR voor
‘en/of’ (één van beide of beide termen moeten voorkomen) en NOT voor ‘en niet’ (de eerste term moet
voorkomen, maar niet de tweede).

Het 10-stappenplan
Ik wil dit 10-stappenplan toelichten aan de hand van

een PICO-vraag, te weten: Moeten alle zwangeren,
met een recidief herpes genitalis in de graviditeit
(vanaf AD 36 weken), zovirax krijgen?

PICO(M)
P: zwangere met recidief herpes genitalis (herpessimplexvirus) die vaginaal gaat bevallen
I: aciclovir na 36 weken AD
C: expectatief
O: herpes neonatorum
(M: RCT’s, systematische reviews, meta-analyses)
1. Zo mogelijk medisch informatiespecialist inschakelen voor goed en efficiënt zoeken. Meekijken
voor arts is heel instructief en zorgt voor een optimale vertaling van de zoekvraag door de medisch informatiespecialist in een search.
2. Logboek starten en daarbij datum, vraag en
PICO(M) noteren.
3. Domein vaststellen = therapie.
4. Keuze maken in belangrijkste PICO-elementen,
in dit geval alleen P, I en M. Deze keuze past het
beste bij therapievragen. Men kan dus niet klak
keloos alle PICO-elementen in zoektermen omzetten en invoeren in PubMed.
5. Zoektermen passend bij de P-, I- en M-elementen
a. Zwangeren met vaginaal bevallen (P1) pregnant, pregnancy, vaginal delivery, labor.
b. Recidief herpes genitalis (P2) - (relapse) genital herpes
c. Aciclovir (I) - aciclovir, zovirax
d. Studieopzet (M) - systematic reviews, metaanalyses, RCT’s
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Wat doen MICS?
Medisch informatiespecialisten (MICS), medisch bibliothecarissen en clinical librarians houden zich bezig met
de informatievoorziening van medewerkers van ziekenhuizen, zorginstellingen en organisaties van patiënten
of andersoortige instellingen binnen de gezondheidszorg. PubMed is voor hen een belangrijke bron. Daarnaast
zijn er ook andere bronnen als Google Scholar, Embase, Cochrane Library, CINAHL, PsycInfo, richtlijnen, eBooks, UpToDate, naslagwerken, catalogi, enzovoort. Zij begeleiden ook publicaties, zoals met bibliografische
managers of met Open Access. In deze kwaliteit kunnen en willen zij goed samenwerken om de toepassing
van evidence-based medicine te verstevigen. Over allerlei searches in PubMed maar ook in andere informatiebronnen kunnen zij adviseren of deze ondersteunen en/of uitvoeren. De opleidingen en ervaring van deze
mensen zorgt ervoor dat ze op hoog niveau en zeer efficiënt bronnen kunnen selecteren en doorzoeken. Het
zoeken voor PICO’s/CAT’s is vanuit de aard en noodzaak van het vinden van recente goede evidence niet
eenvoudig en snel te doen. Daarom houden zij zich ook vaak bezig met de intensieve ondersteuning daarvan.
Ook verzorgen informatiespecialisten regelmatig onderwijs in informatievaardigheden voor EBM.

6. Starten in PubMed
a. Start PubMed via pubmed.gov, of via de website van de eigen medische bibliotheek die
fulltext-koppelingen biedt.
b. Ga naar de MeSH-database en zoek de term
pregnancy op.
c. Vink de juiste MeSH-term aan en via Send To
naar de Search Box (zie figuur 1).
d. Zoek de MeSH-term labor op en zet deze in
de Search Box met de operator OR.
e. Door te klikken op de knop Search PubMed
onder de Search Box worden de verzamelde
termen naar de search naar referenties gestuurd.
f. Bouwsteenmethode, per element van de PICO
in één zoekregel.
g. Doe hetzelfde met herpes genitalis en simplexvirus als MeSH-term – herpes is de aandoening en het virus is de veroorzaker en
beide termen kunnen gebruikt worden om de
gevraagde aandoening aan te duiden; het zijn
min of meer synoniemen van elkaar.
h. Vervolgens idem met aciclovir als MeSH-term
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Search
#13
#12
#11
#10
#9
#8
#7
#6
#5
#4
#3
#2
#1

i.

In het PubMed-resultaatscherm klikt men nu
op Advanced Search en daar vindt men de
Search History die alledrie de bovengenoemde sets bevat (figuur 2).

Tot nu toe zijn er alleen maar termen gebruikt die
passen bij de P- en I-elementen van de PICO. Het is
verstandig om niet te veel elementen tegelijkertijd op
te nemen.
7. Vrije termen
a. Via de zoekbalk gaat men ‘vrije termen’ invoeren voor dezelfde begrippen als men als
MeSH-termen heeft. Te beginnen bij pregnancy, labor en delivery: pregnan*[tiab] OR
labor[tiab] OR labour[tiab] OR delivery[tiab].
In deze zoekregel is een truncatie toegepast:
afbreken van woorden op de stam (trunk).
Hiermee worden woordvarianten gevonden
als pregnant en pregnancy. Het is wel van belang een woord niet te kort af te breken om
onzinnige variaties te vermijden. Tevens is
het van belang bij vrijeteksttermen het zoe-

Most Recent Queries
#11 OR #12
#10 AND systematic[sb]
#10 AND Therapy/Narrow[filter]
#7 AND #8 AND #9
#3 OR #6
#2 OR #5
#1 OR #4
aciclovir[tiab] OR acyclovir[tiab] OR zovirax[tiab]
herpes[tiab] OR “simplex virus”[tiab] OR simplexvirus[tiab]
pregnan*[tiab] OR labor[tiab] OR labour[tiab] OR delivery[tiab]
“Acyclovir”[Mesh]
“Herpes Genitalis”[Mesh] OR “Simplexvirus”[Mesh]
“Pregnancy”[Mesh] OR “Labor, Obstetric”[Mesh]

Figuur 2. Zoekgeschiedenis.

Result
32
17
15
548
12646
49187
865008
6281
44390
511086
10738
25945
638470

ken te beperken tot woorden in de titel en/
of het abstract. Dat gebeurt door per woord
er de tag (label) ‘[tiab]’ aan toe te voegen. Dit
vermijdt woorden als auteursnaam, adres of
tijdschrifttitel.
b. Vrije termen voor herpes, simplexvirus +
tags: herpes[tiab] OR “simplex virus”[tiab]
OR simplexvirus[tiab]. Hierbij wordt een frase
toegepast: woorden tussen aanhalingstekens
plaatsen om ze bij elkaar te houden.
c. Belangrijkste vrije termen aciclovir plus
tags: aciclovir[tiab] OR acyclovir[tiab] OR
zovirax[tiab]. Dit kan veel uitgebreider op basis van de Entry Terms, maar een relevante
keuze kan hier goed gemaakt worden.
d. Combinatie met OR van drie elementen
MeSH-termen met hun bijbehorende vrije termen.
8. Limits
In PubMed zijn verschillende limits te gebruiken.
Om niet te veel relevante items te verliezen, adviseer ik zo nodig alleen een taalrestrictie toe te
passen.
9. Publicatietypes
Systematische reviews, meta-analyses en RCT’s
worden als volgt gevonden: setnummer onthouden
en in Clinical Query-scherm invullen en op Search

klikken. Voor RCT’s kiezen voor Therapy/Narrow
in de linkerkolom. Vervolgens klikken op See all in
beide kolommen. Daarna combineert men beide
laatste sets in de Search History met ‘OR’
10. Vastleggen zoekstrategie
Het is goed om altijd de gevolgde zoekstrategie
en de gevonden items vast te leggen in een logboek. Daarin worden dus vermeld: de klinische
vraag, de PICO(M)-vertaling daarvan, datum
search, gebruikte bronnen, volledige zoekhistorie,
de gevonden en geselecteerde treffers en het te
bespreken item. Dit logboek vormt zo de verantwoording van de search voor de searcher zelf en
voor anderen en kan goed gebruikt worden in de
presentatie van de resultaten. Uitgebreid met level of evidence, advies aan patiënt en de nodige
achtergrond en verwijzingen vormt dit een neerslag van een PICO die de basis kan zijn voor protocollen, richtlijnen, en dergelijke.
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Samenvatting
Praktische wenken worden gegeven voor het uitvoeren van een goede zoekactie in PubMed naar
het antwoord op een klinische vraag in de vorm van
een PICO. Dit heeft als doel zo veel mogelijk van de
recente en goede evidence boven tafel te krijgen.
Een 10-stappenplan voor de zoekactie in PubMed
wordt gepresenteerd met daarbij allerlei tips en
tricks voor goed en efficiënt zoeken. Dit stappen
plan biedt houvast voor de medisch professional
die de juiste evidence wil vinden voor zijn of haar
patiënt. De rol van de medisch informatiespecialist
(MICS) wordt tevens beschreven en toegelicht.

application of EBM in a clinical setting. The author,
a medical information specialist, gives a lot of tips
and tricks for searching. The role of the information
specialist in the searching process is explained.
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Summary
A 10-step road map is presented to search adequately in PubMed to answer clinical questions
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Wat ons opvalt in de LVR2

IGZ-kwaliteitsindicator 2011
T. de Neef en A. Franx, met medewerking van J.M. van den Berg
Inleiding
Met ingang van 2011 introduceert de IGZ een nieuwe
kwaliteitsindicator voor de tweedelijnsverloskunde:
het percentage spontaan geëindigde baringen in de
groep van nulliparae met een aterme eenlingzwangerschap en het kind in hoofdligging, de nulliparous
term singleton vertex (NTSV)-groep.1 In deze aflevering beschouwen wij deze indicator retrospectief
voor de afgelopen elf jaar met behulp van LVRinsight.
Voor zowel de IGZ als de NVOG is dit een unieke gelegenheid tot dialoog over een nieuwe indicator, nog
voordat die verplicht wordt.

Een schone groep?
De vergelijking van praktijken onderling is belangrijk. Maar de karakteristieken van die praktijken en
hun patiënten, de ’casemix’, kunnen verschillen. Het
is daarom de vraag of er voor de NTSV-groep, de referentiegroep van IGZ, behalve verschillen in beleid,
andere factoren zijn die verschillen in het percentage
spontaan geëindigde baringen tussen praktijken geheel of gedeeltelijk kunnen verklaren. Te denken valt
aan casemixfactoren (zoals etniciteit en leeftijd van
de moeder), kenmerken van de praktijk (wel of geen
opleidingskliniek, omvang, locatie) en aan elementen
van de samenwerking tussen de eerste en de tweede
lijn. Al deze factoren kunnen de kans beïnvloeden op
een (niet) spontaan einde van de baring, zonder dat
sprake is van verschillen in obstetrisch beleid. Met behulp van LVRinsight vonden wij voor de periode 19992009 gemiddeld 53% spontaan geëindigde baringen in
de NTSV-groep (471.657 partus). Tabel 1 toont een aantal factoren die van invloed waren op dit percentage.

De invloeden zijn niet onafhankelijk (zoals geboortegewicht en zwangerschapsduur; overname en
begeleiding; etniciteit en leeftijd moeder). En ze
spelen ook niet allemaal een rol bij verschillen tussen praktijken in het percentage spontane partus in
de NTSV-groep. Zo zal het relatief grote verschil in
spontane geboorte tussen jongens en meisjes geen
invloed hebben op verschillen tussen praktijken in
het gemeten percentage spontane partus, omdat de
verhouding jongens/meisjes vrijwel constant is over
de praktijken. Niet in tabel 1 genoemde factoren spelen een ondergeschikte rol. Zo blijkt bijvoorbeeld de
dag van de week waarop de bevalling eindigde geen
enkele rol te spelen bij het gemiddelde percentage
spontaan eindigende baringen in de NTSV-groep; net
zo min als de praktijkgrootte.
Opleidingspraktijken en klinieken met een NICU hebben een iets verhoogde kans op een spontaan einde
van de baring in de NTSV-groep. Van de beschouwde moederlijke casemixfactoren lijkt alleen etniciteit
een belangrijke onafhankelijke invloed te hebben op
dit percentage. (Dit kan een gevolg zijn van de gemiddeld lagere leeftijd waarbij niet-Nederlandse
moeders hun eerste kind baren.) Praktijken met 50%
allochtone patiënten zullen gemiddeld 4% hoger
scoren dan praktijken met weinig allochtone moeders. Verschillen in gemiddelde leeftijd, gewicht en
zwangerschapsduur zijn te klein om de verschillen in
spontaan einde te verklaren. Overnamebeleid en het
moment van aanvang van de begeleiding in de tweede lijn kunnen wel een wezenlijke invloed hebben.
De IGZ maakt voor haar kwaliteitsindicator daarom

Factor

Invloed

Opleiding/NICU kliniek
Leeftijd moeder
Etniciteit moeder
Zwangerschapsduur
Overname uit eerstelijn
Begeleiding < 1 dag
Ingeleide baring
Geslacht
Geboortegewicht

3% meer spontaan einde in opleidingspraktijken en NICU-klinieken
Spontaan einde afnemend van 75% bij 20 jarigen tot 45% boven 35 jaar
Niet-NL moeders hebben 7-8% meer spontaan einde dan NL moeders
Bij 37 w 60% spontaan einde, afnemend tot 48% bij 41 w
5% minder spontaan einde bij overgenomen patiënten
7% minder spontaan einde bij late overdracht
3% meer spontaan einde na een inleiding
Meisjes 7% meer spontane geboorte dan jongens
60% spontaan geboren bij 3000 gr., afnemend tot 39% bij 4500 gr.

Tabel 1. Factoren die van invloed waren op het percentage spontaan geëindigde baringen in de NTSV-groep,
tweede lijn 1999-2009.
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onderscheid tussen patiënten van wie de begeleiding
in de tweede lijn begon vóór aanvang van de partus
en patiënten die tijdens de ontsluitingsfase of de uitdrijvingsfase werden overgenomen uit de eerste lijn.

praktijken
24
22
20
18
16

Trends

14
12

De referentiegroep omvat circa 43.000 partus per
jaar. Figuur 1 presenteert aantallen praktijken versus
het percentage spontaan geëindigde partus voor de
laatste drie jaar (2007-2009), en geeft een beeld van
de diversiteit van de Nederlandse praktijk.

10
8
6
4
2
0
24

Er zijn praktijken waar twee derde van de bevallingen in de NTSV-groep spontaan eindigt, en ook
praktijken waar dat in minder dan de helft van de
gevallen gebeurt.
In het afgelopen decennium is er landelijk een geleidelijke toename geweest van het percentage spontane partus in de NTSV-groep. Dat blijkt uit figuur 2,
een weergave van de verdeling van de praktijken
naar percentage spontane partus gedurende die jaren. Het mediane percentage spontane partus in de
NTSV-groep steeg van 50% in 1999 tot 56% in 2009.
Om te zien wat de verschillen zijn tussen ‘eigen patiënten’ (waarbij de begeleiding begon vóór aanvang
van de partus) en patiënten die tijdens de ontsluiting
of uitdrijving werden overgedragen door de eerste
lijn, maakten we het puntendiagram van figuur 3.
Het toont voor alle praktijken de percentages voor
deze twee groepen gedurende de periode 2007-2009.
Op de horizontale as staat het percentage spontaan
geëindigde baringen onder de eigen NTSV-patiënten
terwijl de verticale as het overeenkomstige percentage geeft voor de overgedragen NTSV-patiënten.
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Zoals verwacht, is het percentage spontaan geëindigde partus bij overgedragen NTSV-patiënten voor de
meeste praktijken wat lager dan bij de eigen NTSVpatiënten. De overdracht vindt immers plaats omdat
de eerstelijnsverloskundige verwacht dat de partus
niet normaal zal verlopen. Deze patiënten hebben
derhalve een verhoogde kans op een interventie.
De selectie is sterker als de overdracht pas tijdens
de uitdrijving plaatsvindt, getuige de gemiddelden in
tabel 2.

Wij vroegen Jan Maarten van den Berg om
commentaar:
Deze indicator is in ten minste één opzicht een bijzondere eend in de bijt van de ziekenhuisindicatoren.
Waar de meeste indicatoren vragen naar de snelheid
van ingrijpen, technische hoogstandjes en slechte uitkomsten als sterfte, vraagt deze indicator naar de mate
waarin een praktijk, weliswaar onder optimale bewaking en begeleiding, het natuurlijke proces met rust
kan laten. Die bijzondere indicator is ook een indicatie

28
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% van alle casus met “Spontaan einde”
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Figuur 1. Praktijkverdeling naar percentage spontaan
einde (NTSV, 2007-2009).
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Figuur 2. Verdeling van praktijken naar spontane
partus gedurende elf jaar.
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Figuur 3. Percentage spontaan geëindigde partus in
de NTSV-groep per praktijk – relatie tussen eigen
patiënten en patiënten overgenomen tijdens de partus (2007-2009).
Begin begeleiding in
de tweede lijn
Vóór het begin van de partus
Tijdens de ontsluiting
Tijdens de uitdrijving

Spontaan
geëindigd
57%
60%
35%

Tabel 2. Relatie tussen het percentage spontaan geëindigde partus en moment waarop de begeleiding in de
tweede lijn begon, voor NTSV-patiënten (2007-2009).

van de bijzondere plek die de verloskunde heeft in de
Nederlandse gezondheidszorg en in Europa.
Een indicator heeft, als het goed is, twee doelen: het
moet een stimulans zijn voor het door beter inzicht
verbeteren van de zorg en het moet de IGZ in staat
stellen om in gesprek te gaan met praktijken die toezicht behoeven. In dit geval zullen de vragen waarvoor
de indicator indiceert in eerste instantie voor beide
doelen dezelfde zijn: Is het beleid in de maatschap
passend voor de groep patiënten die aan de praktijk zijn toevertrouwd? De hier gepubliceerde analyse
geeft daarbij de belangrijkste factoren in de populatie
van de praktijk. Deze verklaren een deel van de variatie, maar hoeven niet het eindpunt van de analyse
te zijn. Als een praktijk meer ’niet-NL’ moeders heeft
en meer normale partussen, is het zaak om ook de
vraag te stellen “begeleiden we de ‘niet-NL’ vrouwen
anders en zit daar voor wel- of niet-NL moeders een
verbeterpunt in?”. De analyse zou ook niet beperkt
moeten blijven tot de factoren uit het artikel, maar zou
zich ook moeten richten op andere relevante uitkomsten (zoals asfyxie en perinatale mortaliteit). Wachten
we (alleen) af als dat goed kan? De vraag die de inspectie op basis van de indicator zou moeten stellen
is dan ook vooral “wat heeft de praktijk hier zelf mee
gedaan?”. Die ene praktijk met 24% spontane bevallingen moet zich afvragen of zij niet te agressief is. Dat
afvragen moet leiden tot een gedegen analyse, met onderbouwde conclusies. Is dat niet gebeurd, dan is er
een indicatie voor een toezichtsgesprek en treden we

op als dat moet om verantwoorde zorg te waarborgen.
Hetzelfde geldt voor de praktijken aan de andere kant
van het spectrum. Zoals wel vaker is de echte indicator niet het aantal spontane partussen, maar de wil
om naar de eigen praktijk te kijken en de intelligentie
waarmee dat gebeurt. In die zin past deze indicator
uitstekend bij de andere eenden in de bijt, hoogstens
zijn de veren wat mooier.
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Jaarverslag bestuur
NVOG 2010
K. Kluivers namens het Bestuur

Elk jaar verschijnt een eindejaarsverslag van het
NVOG-bestuur in het NTOG. Bijna ieder verslag begint wel met de opmerking dat het weer een enerverend jaar is geweest. Dat is dus niets nieuws. Wat
heeft nu 2010 tot een enerverend jaar gemaakt voor
de NVOG? Hierbij de terugblik.
Het stuurgroeprapport Een goed begin… was eind

december 2009 klaar! Achttien maanden lang is er
heel veel werk verzet door gynaecologen, samen met
andere professionals en organisaties betrokken bij de
zorg voor zwangeren en pasgeboren baby’s. Voor de
kerst lekte het rapport uit, onbedoeld via een van de
andere partners in de stuurgroep. De positieve visie
hierop is dat ieder rapport van betekenis eigenlijk al
voor de officiële verschijning in de media besproken
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wordt. Zo ook dit rapport, en de verwachtte mediaaandacht begon enkele weken eerder dan gepland.
Gelukkig was de voorbereiding al in volle gang en
zijn we gezamenlijk met de overige professionals
naar buiten getreden. Het rapport is positief ontvangen door de politiek, door de besturen van diverse
wetenschappelijke verenigingen, en al met al ook
door onze leden. De inhoud van het rapport richt
zich vooral op kwaliteitsverbetering: De zwangere
zou meer centraal gesteld moeten worden in het Nederlandse verloskundige systeem om zo de vermijdbare sterfte in vijf jaar met de helft te reduceren. De
implementatie van sommige adviezen werd direct
door de beroepsgroepen opgepakt, zoals de verbetering van regionale Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSVs).
Er is echter ook steeds benadrukt dat de financiële
consequenties nog niet meegenomen waren in het
rapport. De NVOG heeft het initiatief genomen om
de kosten te laten berekenen voor de verwezenlijking
van gewenste begeleiding/bewaking en beschikbaarheid van acute verloskundige zorg in alle ziekenhuizen (Logex rapport). Het blijkt dat er veel extra
professionals opgeleid zouden moeten worden en de
kosten worden totaal geschat op 350 miljoen euro
per jaar. Ook andere partners, zoals de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), maakte dergelijke
berekeningen. De NVOG is als pro-actieve gesprekspartner aanwezig bij onder andere het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De discussies over de keuzes die gemaakt moeten worden zijn
nog niet gesloten.
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Na de val van het kabinet werd het stuurgroeprapport als controversieel bestempeld en daarmee aanvankelijk doorgeschoven naar het volgende kabinet.
De NVOG nam het voortouw om toch tot oprichting
van het College Perinatale Zorg (CPZ) te komen. Er
werd een kwartiermaker aangesteld door VWS, en
deze kon al direct aan de slag. Een spraakmakend
onderzoek in de British Medical Journal (BMJ) over de
Nederlandse perinatale sterfte liet zien dat er, met de
huidige afspraken in de Verloskundige Indicatielijst
(VIL), sprake is van een suboptimale risicoselectie.
Deze bevindingen waren in lijn met de resultaten van
de signalementsstudie Zwangerschap en Geboorte
en opnieuw was veel media-aandacht het resultaat.
Er is inmiddels een start gemaakt met het schrijven
van een document over de visie op de Nederlandse
verloskundige zorg geschreven door onze eigen beroepsgroep. Dit document zal het uitgangspunt vormen voor onze inbreng in het toekomstige CPZ.
Er is een luide roep om transparantie in de zorg
hoorbaar, waarbij marktwerking als drijvend wordt
gezien. De leden werden in het voorjaar overspoeld
door enquêtes van de Inspectie van de Gezondheids-

zorg (IGZ) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het NVOG-bestuur had maar beperkte
inspraak, maar heeft de aanwezige ruimte voor overleg maximaal benut.
Het publiceren van indicatoren zou patiënten en verzekeraars in staat moeten stellen om gefundeerde
keuzes te maken. In het Zichtbare Zorg Ziekenhuizen
project zijn voor de gynaecologie enkele indicatoren
bepaald. Ook de ontwikkeling hiervan werd door de
val van het kabinet vertraagd. Dit leidde tot onvrede
bij de verzekeraars die op eigen houtje indicatoren
voor hun zorginkoop gingen vaststellen. De NVOG
kon samen met de Orde van Medisch Specialisten
succesvol actie voeren tegen deze gang van zaken.
De laatste jaren zijn enkele belangrijke nota’s met
streefnormen voor kwaliteit van verloskundige en
gynaecologische zorg ontwikkeld en aangenomen
binnen onze vereniging. De normen zijn niet te verwarren met de minimale vereisten voor kwaliteit
van zorg, want vaak kunnen zij slechts gerealiseerd
worden indien hiervoor financiën en menskracht
beschikbaar gesteld worden. Steeds weer heeft de
NVOG uitleg hierover gegeven aan de ons omringende partners. Gezamenlijk met de Beroepsbelangen
Commissie (BBC) is een voorbeeldbrief opgesteld, die
de maatschappen zou kunnen helpen in hun onderhandelingen hierover.
Er was in de vereniging een gevoel ontstaan dat certificering noodzakelijk werd om transparant te maken
welke facetten van ons vak nog door een individuele professional beoefend mogen worden. Inmiddels
bleek dit zo ver doorgevoerd dat circa een derde van
de leden subspecialist was geworden. Dit leidde tot
een discussie over het huidige systeem van subspecialisatie. In een artikel voor het NTOG werd de visie
op de toekomst van de subspecialisatie door het College Subspecialisatie verwoord en er werd in maart
2010 een minisymposium gehouden. In een raamnota werd een grove organisatorische lijn uitgezet voor
de toekomstige inrichting. De medische inhoud zou
nog verder ingevuld gaan worden in appendices van
de vier pijlers van ons vak. Op de Algemene Ledenvergadering werd de raamnota echter afgestemd. Het
NVOG-bestuur moest zich opnieuw beraden, waarbij
de input vanuit de vier pijlers als leidend wordt beschouwd. Tegelijkertijd werd in de vereniging de discussie over de vernieuwde inrichting van de opleiding
gestart: het BOEG-project (Bezinning op Eindtermen
Gynaecologie). Deze vernieuwing moet de opleiding
beter laten aansluiten op de hedendaagse uitvoering van ons vak. In deze veranderende uitvoering
heeft het al dan niet subspecialiseren een belangrijke
plaats gekregen. De discussie over de mate van subspecialisatie en de wijze waarop competenties worden verkregen en geregistreerd is in volle gang.

Van links naar rechts: Kirsten Kluivers, Jan van Lith, Piet Scholten, Veronique van Dooren-van der Werf, Theo
Helmerhorst, Sjaak Wijma en Joke Klinkert.
De NVOG-commissie In- en Uitstroom liet in haar
rapport naar aanleiding van de Nivel-enquête zien
dat een instroom van 56 aios per jaar noodzakelijk
was. Er zijn meerdere brieven geschreven aan de
instanties die beslissen over de toewijzing van gynaecologische opleidingsplaatsen. Ondanks de toenemende vraag naar verloskundige begeleiding door
gynaecologen en de reeds bestaande vacatures, was
het niet mogelijk om partijen te bewegen om deze
instroom te realiseren.
Het In VIVO-project werd in 2010 afgesloten. Er is in
acht regio’s met succes gewerkt aan het moderniseren van de opleiding. In menige opleidingskliniek is
de KKB (korte klinische beoordeling) en OSATS (objective structured assessment of technical skill) niet
meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van
het opleiden.
Het NVOG-bestuur bracht tien nuttige bezoeken aan
gynaecologische maatschappen. Wij werden steeds
zeer gastvrij en open ontvangen. Deze gesprekken
helpen ons om de koers uit te zetten en onze prioriteiten te stellen.
De samenwerking met partners en zusterverenigingen is voorspoedig verlopen. De gynaecologen met
aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde zorgden voor een nieuwe uitdaging voor het bestuur door
oprichting van de Dutch Society of Reproductive Medicine (DSRM). De doelstellingen van deze vereniging
overlappen deels met die van de NVOG. Samenwerking moet versnippering van onze kracht voorkomen.

Journalisten van het televisieprogramma EenVandaag
probeerden via de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur)
toegang te verkrijgen tot informatie over verloskundige calamiteiten die gemeld waren bij IGZ. De NVOG
heeft zich samen met onder andere de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de Koninklijke Nederlandse
Organisatie van Verloskundigen (KNOV) hiertegen
verweerd, en voorlopig het tij kunnen keren. Nog
niet alle juridische procedures zijn achter de rug,
maar wij werken aan een goede afloop zodat privacy
en veiligheid bij melden gewaarborgd blijven.
Het NVOG-bestuur heeft een bezoek aan de Duitse
zustervereniging in Berlijn gebracht, alwaar ook de
Franse en Duitse wetenschappelijke verenigingen
aanwezig waren. Een wetenschappelijke bijeenkomst
waarin internationale verschillen besproken werden
en een aangenaam sociaal programma maakten de
reis de moeite waard.
De nieuwe NVOG-website leidde tot veel ergernis
binnen de NVOG. Aan de hand van alle kritische
commentaren werd hard gewerkt aan verbetering. Er
werden dit jaar al grote stappen gezet met de introductie van een vrijwel nieuwe website.
De NVOG was in het voorjaar voor het eerst aanwezig op de Negenmaandenbeurs. Deze dag was een
groot succes. Er bleek voldoende enthousiasme bij
onze leden om een stand te bemensen. Het publiek
had veel interesse in een gesprek met de aanwezige
gynaecologen (in opleiding).
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Het succesvolle zogenaamde Duiventilmodel kon
zich in november verheugen over veel aandacht op
het kwaliteitscongres van de Orde. Er zijn reeds enkele kwalitatief hoogstaande richtlijnen ontwikkeld.
Via vergoeding uit Stichting Kwaliteitsgelden Medisch
Specialisten (SKMS) kan binnenkort een derde richtlijnondersteuner aangetrokken worden. De NVOG
heeft daarmee opnieuw een voorbeeldfunctie op het
gebied van kwaliteit van zorg.
De commissie wetenschap bood haar jaarverslag
aan. De leden zijn zeer actief geweest in het wetenschappelijk onderzoek. Vol trots zag het bestuur ook
dat er zeven landelijke studies in consortiumverband

werden voltooid. De inclusies in het jaar 2010 hebben met meer dan 1500 randomisaties alle records
gebroken.
Dit alles is mogelijk gemaakt door de actieve inbreng
en persoonlijke inzet van vele gepassioneerde NVOGleden, directeur en bureaumedewerkers. Wij kijken
graag met u terug op dit succesvolle 123ste NVOG-jaar.

Auteur
Kirsten Kluivers, Eerste secretaris

Uit de Koepel Kwaliteit

NVOG op het 1e Nationaal
Kwaliteitscongres 2010
C.F. la Chapelle en M.M.J. Wiegerinck
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Woensdag 3 november jl. werd door de Orde van Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen het eerste kwaliteitscongres, ‘Kwaliteit heeft
prioriteit’, over kwaliteit van medisch-specialistische
zorg, georganiseerd. Op dit congres presenteerden
de Orde van Medisch Specialisten (Orde) en verschillende wetenschappelijke verenigingen de invulling
van hun kwaliteitsbeleid. Medisch specialisten deelden hun ervaringen ten aanzien van kwaliteitsprojecten met elkaar. Het debat over de kwaliteit van de
medisch-specialistische zorg in Nederland is actueler
dan ooit. Voor zowel de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars en natuurlijk patiënten
is de kwaliteit van de zorg een belangrijk maatschappelijk thema.
Op het congres waren er naast een kwaliteitsmarkt,
inspirerende workshops en het symposium ‘Medischspecialistische kwaliteit in beweging’. Prominente
sprekers zoals de heer L.A.M. van Halder, mevrouw
C.J.W. Hirschler-Schulte, lid bestuur NVZ vereniging
van ziekenhuizen, de heer W.M.C.L.M. Schellekens,
hoofdinspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg,
presenteerden kort hun standpunten ten aanzien van

de ontwikkelingen op het gebied van medisch-specialistische kwaliteit.
Elke wetenschappelijke vereniging kon tevens één of
meerdere kwaliteitsprojecten indienen bij de Orde
en meedingen naar de eerste Kwaliteitsprijs Medisch
Specialisten. Deze kwaliteitsprojecten werden onder
de aandacht gebracht door middel van posters en/of
workshops. De workshops die gevolgd konden worden
en ook kans maakten op de kwaliteitsprijs, waren:
1) WikiMedical.nl, een Evidence Based Medicine
(EBM) databank van, voor én door de medicus.
Richtlijnen en best practises vindbaar op één plek,
namelijk een Wiki-website (zoals Wikipedia). Medici kunnen Critically Appraised Topics (CATS)
aanleveren die door een redactie beoordeeld worden alvorens ze op de site geplaatst worden. Hiermee wordt het mogelijk kennis uit de Nederlandse
situatie met collegae te delen.
2) RichtlijnEducatieProgramma (REP): Door e-learning snel up-to-date.
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van interactieve nascholing. Zorgverleners kunnen hiermee

online kennis van richtlijnen van de beroepsgroep
opdoen en deze kennis toetsen. Deelname hieraan is geaccrediteerd
3) Lessen uit Almelo: Leidraden medische apparatuur. De verantwoordelijkheden van medisch specialisten bij gebruik van medische apparatuur.
4) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA): Sturen op
casemix-gecorrigeerde resultaten.
Een inspirerend voorbeeld van een betrouwbare
benchmark.
De NVOG presenteerde op de kwaliteitsmarkt met
een stand en poster met trots haar nieuwe model
voor de richtlijnontwikkeling: ‘Het duiventilmodel’.
Sinds september 2009 werkt de NVOG met dit model, waarbij basisartsen met klinische ervaring in het
vakgebied de richtlijnontwikkeling begeleiden en ondersteunen. Het duiventilmodel is een model waarbij basisartsen uit het veld worden aangenomen (dan
wel ’ingevlogen’) bij de wetenschappelijke vereniging
en daar worden opgeleid tot richtlijnondersteuner.1
Momenteel worden bij de NVOG door twee richtlijnondersteuners tien richtlijnprojecten ondersteund
(waaronder de ontwikkeling van de NVOG-richtlijnen
PID-TOA, Primaire Amenorroe, PMS en sterilisatie alsmede de multidisciplinaire richtlijnen Totaalruptuur,
SSRI in de zwangerschap, Minimaal Invasieve Chirurgie en Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap en dreigende vroeggeboorte). De ervaring
is dat de richtlijnondersteuner zorgt voor: structuur,
transparantie, patiëntenparticipatie, systematische
beoordeling van de literatuur en het bewaken van
de tijdslijnen. Hiermee is een stimulans gegeven aan
verdere professionalisering en verbetering van de
kwaliteit van richtlijnontwikkeling. Ruim een jaar na
de aanvang van dit project zijn er drie richtlijnen in
de commentaarfase en zeven in de ontwerpfase.
Vanuit andere wetenschappelijke verenigingen bleek
er veel interesse te zijn voor het duiventilmodel. Vermindering van de belasting van de specialisten op
het gebied van het ontwikkelen van richtlijnen, het
werken volgens de nieuwe ‘evidence based richtlijn
ontwikkeling’ (EBRO) methode, opleiding van de jongere collega’s op het gebied van richtlijnontwikkeling
en het behouden van kennis binnen de beroepsgroep
werden gezien als grote voordelen van dit model.

Melanie Wiegerinck en Claire la Chapelle in de stand
van de NVOG.
Aan het einde van de congresdag werden de winnaars
van de eerste Kwaliteitsprijs Medisch Specialisten
bekend gemaakt. De Nederlandse Orthopaedische
Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie mogen zich met het REP-project de winnaars
noemen.
Het congres heeft de NVOG goed in de gelegenheid
gesteld ervaringen uit te wisselen met de andere verenigingen op het gebied van kwaliteitsbeleid. Op het
volgende kwaliteitscongres zal de NVOG daar zeker
weer gebruik van maken.
Literatuur
1. F.J.L. Reijnders, M.G.A.J. Wouters, B.W.J. Mol, J.J.
Duvekot. Naar professionalisering voor het
maken van richtlijnen. Ned Tijdschr Obst Gyn
2009;8:279-80.
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Richtlijnen NVOG in
de schijnwerper
S.J. Wijma

Op 13 november was er in de Amsterdamse Rode
Hoed een bijeenkomst van de Vereniging Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde waarvoor onder andere het bestuur van de NVOG was uitgenodigd.
Het debat over de spanningen tussen richtlijnen en
individuele zorg werd geopend door prof. Jan Nijhuis. De kern van zijn betoog luidde: als je voorstel
voor diagnostiek of behandeling niet beter of net zo
goed is als het protocol, houd je dan aan het protocol. Naar schatting 80% van de casuïstiek laat zich
behandelen volgens protocol. Hij kon daarbij verwijzen naar onze prachtige vernieuwde website met
een overzicht van de beschikbare richtlijnen. Prof.
Legemaate belichtte de juridische kant van de richtlijnen. Hij benadrukte dat richtlijnen niet behoeven
te leiden tot kookboekgeneeskunde. De professional
blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar, waarbij hij/
zij zich wel kan beroepen op de gangbare zorg in de
beroepsgroep. Huisarts C.J. In ’t Veld lichtte de NHGstandaarden toe.
In het debat bleek meermalen de unieke positie van
de NVOG als opsteller en beheerder van richtlijnen.
Ons duiventilmodel, de richtlijnondersteuners die
straks gynaecoloog gaan worden en op die manier
de vereniging met hun ervaring blijven versterken,
was voor velen een eye-opener. Implementatie van
richtlijnen kwam in de discussie naar voren als een
groot probleem. Daarbij is haalbaarheid een belangrijke determinant en daarmee wordt zowel de professionele haalbaarheid als de context waarbinnen
gewerkt wordt bedoeld. Door NVOG-vicevoorzitter
Wijma werd de veldnorm verloskunde bediscussieerd. De norm waaraan de beroepsgroep zich helaas
nog niet kan houden omdat partijen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Intussen leeft er wel een
maatschappelijk verwachtingspatroon. Het advies is
om partijen daar op te blijven attenderen en er over

te blijven communiceren naar de verantwoordelijke
partijen en in ieder geval door te gaan met professionele invulling, de rest zal moeten aansluiten.
In de NTvG-lezing door prof. Gunning-Schepers werd
wederom de NVOG aangehaald vanwege de richtlijnen en de verbinding met de wetenschap, de consortiumstudies, naar doelmatigheid van medisch
handelen. Zij benadrukte in een boeiend betoog dat
richtlijnen door en voor professionals geproduceerd
moeten blijven, maar ook dat richtlijnen moeten leiden tot vernieuwde routines bij artsen. Uit onderzoek is gebleken dat beleid effectief kan worden
veranderd door de routine aan te passen, en minder
door bewustwording. Richtlijnen moeten door meerdere partijen worden beoordeeld om te voorkomen
dat deze partijen zich later aan hun verantwoordelijkheid kunnen onttrekken zodat er voor andere partijen een onwerkbare situatie ontstaat. Soms zouden
daarbij patiënten en/of verzekeraars betrokken kunnen worden. Daarbij zou mogelijk een toetsende rol
weggelegd kunnen zijn voor het kwaliteitsinstituut.
En in sommige gevallen, aldus Gunning, kan de Gezondheidsraad om advies worden gevraagd.
Terugdenkend aan een inspirerende bijeenkomst zit
ik in de trein deze nieuwsflits te schrijven. Met een
trots NVOG-gevoel na al die complimenten aan onze
vereniging en in het bijzonder aan de schrijvers en
begeleiders van de richtlijnen, mijzelf nog even afvragend hoe lang dit gevoel mag duren. De voorzitter
van de OMS wil een column schrijven over de verloskundige zorg: dat lijkt me net als de richtlijnen meer
iets voor de professionals zelf, daar hebben we immers net het CPZ voor uitgevonden. Wordt vervolgd.
Auteur
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Zwangerschapcomplicaties en
risico op post partum depressie
Blom EA, Jansen PW, Verhulst FC,
Hofman A, Raat H, Jaddoe VW, Coolman M, Steegers EA, Tiemeier H.
BJOG 2010;117:1390-1398.

414

In deze prospectieve cohortstudie werd de associatie tussen specifieke complicaties
tijdens de zwangerschap en partus en het optreden van een postpartum depressie
in kaart gebracht. De studie was onderdeel van de Generation R Study. Voor de huidige onderzoeksvraag konden gegevens van 4941 zwangeren geanalyseerd worden.
Gegevens over perinatale complicaties werden opgevraagd bij de verloskundige of
obstetricus, dan wel door middel van vragenlijsten. Postpartale psychiatrische symptomen werden twee maanden post partum geïnventariseerd met de Edinburgh postnatale depressie schaal. Met behulp van logistische regressieanalyse werden de data
geanalyseerd. Een aantal perinatale complicaties waren statistisch significant geassocieerd met een postpartumdepressie: preëclampsie (OR 2.58, 95% BI 1.30-5.14),
ziekenhuisopname tijdens de zwangerschap (OR 2.25, 95% BI 1.19-4.26), spoedsectio
(OR 1.53, 95% BI 1.02-2.31), verdenking op foetale nood (OR 1.56, 95% BI 1.08-2.27),
een medische indicatie voor de bevalling (OR 2.43, 95% BI 1.56-3.78), en ziekenhuisopname van de neonaat (OR 1.45, 95% BI 1.10-1.92). Een ongeplande zwangerschap,
trombose, meconiumhoudend vruchtwater en apgarscore waren niet geassocieerd
met postpartumdepressie na correctie voor confounders als pre-existente psychopathologische symptomen en sociodemografische karakteristieken. Het risico op depressie neemt toe met het aantal complicaties (p<0.001). De auteurs pleitten voor
een bewustzijn onder obstetrische hulpverleners en vroege signalering van symptomen bij hoogrisicopatiënten.

