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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.
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Editorial

Achter de belangrijkste
ontdekking in de biologie
S.A. Scherjon

2

Vanaf het moment dat ik, meer dan twintig jaar geleden in de Londense Portrait Gallery, de portretfoto
zag van Rosalind Franklin, heeft het verhaal achter
de correcte beschrijving van de structuur van het humane DNA me altijd vastgehouden. Er was iets geheimzinnigs en ook iets tragisch mee; iets wat we
mogelijk niet helemaal wisten en wat we ook nooit
helemaal te weten zouden komen. Met name Francis
Crick, die in 2004 overleed, heeft er niet veel over
gezegd of geschreven in tegenstelling tot Maurice
Wilkins1 en James Watson2; het drietal dat in 1962
gezamenlijk voor hun beschrijving van de structuur
van het DNA de Nobelprijs voor de Fysiologie kreeg.
Tot zeer recent3 heb ik gedacht dat die Nobelprijs
was gegeven aan twee individuen - Watson & Crick -,
die altijd met zijn tweeën en - ook bijzonder - altijd
in die volgorde genoemd worden, maar er is dus nog
een derde belangrijke persoon. Door het portret wist
ik van de mogelijk belangrijke rol van een derde persoon, ik nam aan Rosalind Franklin; die kreeg de Nobelerkenning echter niet. Zij overleed vier jaar voor
de uitreiking, in 1958 op zeer jonge leeftijd - 37 jaar -,
nadat twee jaar daarvoor bij haar een ovariumcarcinoom was vastgesteld. Algemeen werd al wel aangenomen dat de kristallografietechniek, die Franklin
tijdens haar Parijse jaren geleerd had, essentieel is
geweest voor de juiste beschrijving van de dubbele
helixstructuur van het (humane) DNA en dat zij daarom ongetwijfeld had moeten delen in die Nobelprijs,
die echter niet postuum wordt uitgereikt en ook
nooit aan meer dan drie personen!
Watson heeft altijd aangedrongen op het schrijven
van een gezamenlijk verhaal over de ontrafeling van
de code, maar in 1975 schreef Crick nog dat al zijn
correspondentie uit die jaren door een overijverige
secretaresse was opgeruimd: iets wat in 2001 nog
werd bevestigd toen de overgebleven correspondentie van Crick werd overgedragen aan de Wellcome Library in Londen.
In zijn jaren in Cambridge deelde Crick zijn vele
verschillende kamers met Sydney Brenner, zij verhuisden meerdere malen, van de ‘Hut’ achter het Ca-

‘The Hut’ achter het Canvendish laboratory
Cambridge.
vendish laboratorium naar het latere MRC Laboratory
of Molecular Biology en ook binnen dit instituut wisselden ze gezamenlijk meerdere keren van kamer.
Tijdens die verhuizingen zijn de papieren van Crick
terechtgekomen tussen de papieren van Brenner. Uit
die collectie van Brenner, geschonken aan het archief
van Cold Spring Harbor doken begin 2010 de notities, half klare manuscripten en onder meer ook de
brieven op, geschreven aan Crick in die belangrijke
periode van halverwege 1950 tot 1960! Uit die brieven, veelal niet meer dan vlotte krabbels, soms in
de haast geschreven die met de publicatie geboden
was, komt het echte verhaal naar voren, met levendige beschrijvingen van de verschillende betrokkenen,
afkomstig uit toch rivaliserende onderzoeksgroepen.
Crick samen met Watson in het Cavendish laboratorium in Cambridge en Wilkins samen met Franklin
in Kings College in Londen werkten alle vier aan het
ontrafelen van de structuur van het DNA. In 1951
woont Watson een voordracht bij van Franklin, maar
vergist zich enkele uren later als hij in de treinreis
terug aan Crick de hoeveelheid watermoleculen in
het DNA beschrijft. Hoewel zij zelf helemaal geen
experimenteel werk verrichten gericht op het beschrijven van de structuur van het DNA, bedenken zij
voor deze structuur een triple helixmodel, waarvan
Franklin, toen zij een week later het model zag, wist
dat het niet klopte. Uit de gevonden correspondentie blijkt nu dat dit gebeuren voor Wilkins aanleiding
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is geweest om Crick te waarschuwen dat hij “…slight
uneasy feelings” heeft ten aanzien van deze laatste
en dat als hij geen moeilijkheden wil krijgen met zijn
baas het voor zijn veiligheid “..important (is) to pipe
down & build up the idea of a quiet steady worker…”.
In het antwoord van Watson en Crick, waarin zij opmerken dat Wilkins zijn groep binnenkort het sleutelprobleem in de biologie vast zal oplossen, merken zij
op dat ze hem slechts “..kicked… in the pants… (as)
between friends…” en dat hun “burglary” (inbraak)
hopelijk in Wilkins zijn groep weer de vereiste eenheid zal brengen. Dit laatste duidt op de dan al aanwezige ernstige verdeeldheid binnen de Londense
groep. Wilkins sprak nauwelijks meer met Franklin:
ik sprak met “…her this morning. The entire conversation consisted of one word from me”. Als Watson
begin 1953 een manuscript van Linus Pauling aan
Wilkins voorlegt, waaruit blijkt dat deze zeer dicht
bij de ontrafeling is, laat Wilkins de laboratoriumresultaten van Franklin zien, zeer waarschijnlijk zonder
dat deze laatste daarvan op de hoogte is, waaronder
de na zeer langdurig en moeizaam werk verkregen
cruciale kristallografische opname “Photograph 51”.
Mogelijk dat hij zich realiseert dat, beschreven in een
brief van 23 maart 1953, “..she (Franklin) might consider turning over the experimental data to Pauling.”
Deze foto, ontstaan na meer dan 100 uur röntgendoorlichting, doet Watson direct inzien dat de struc-

tuur van DNA volgens het “B” dubbele helixmodel
moet zijn en niet de triple helixstructuur zoals voorgesteld door Linus Pauling of het A (crystalline) DNAmodel, waarvan ook Franklin aannam dat dit het
juiste model zou zijn.
Op 25 april 1953 verschijnt in Nature het slechts drie
pagina’s lange artikel van Watson en Crick waarin
zij voor de structuur van het DNA een dubbele helix
voorstellen. Wilkins en Franklin schrijven in hetzelfde nummer, ieder afzonderlijk een artikel waarin zij
niets anders kunnen dan met hun laboratoriumgegevens alleen nog het Cambridge B-model ondersteunen.
Wilkins stuurt een dag later een brief naar Cambridge die begint met “I think you’re a couple of old
roques (schurken)”.

1. Wilkins M. The third man of the double helix.
The autobiograpghy of Marice Wilkins.. Oxford
University Press, 2003.
2. Watson JD. The double helix. A personal account
of the discovery of the structure of DNA. In: G.S.
Stent (ed). Northon Crtitical editions , Norton
1980.
3. Gann A, Witkowski J. The lost correspondence of
Francis Crick. Nature 2010; 467:517-22.
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ESHRE 2010 bijdragen van
Nederlandse bodem
Eerste deel

4

Van 27 tot 30 juni 2010 werd de jaarlijkse
meeting van de ESHRE (European Society of
Human Reproduction & Embryology) gehouden in Rome. Dit was reden voor de deelredactie voortplantingsgeneeskunde van het
NTOG de inzendingen van alle Nederlandse
onderzoekers onder de loep te nemen. De
desbetreffende presentaties werden bezocht
door de deelredactie voortplantingsgeneeskunde en gescoord op originaliteit en methodologische kwaliteit van het wetenschappelijk
onderzoek. Vijftien presentaties werden genomineerd en uiteindelijk werden er acht voor publicatie
in het NTOG geselecteerd. De eerste drie artikelen
worden u in dit nummer van het NTOG gepresenteerd. Aan de auteurs werd gevraagd om expliciet
aan te geven voor de lezer van het NTOG wat de relevantie van hun onderzoeksresultaten is of kan zijn
voor de dagelijkse gynaecologische praktijk.
Het artikel van van Loendersloot et al. haakt direct in
op de sinds 2009 gevoerde landelijke discussie over
het invriezen van eicellen om niet-medische redenen.
Door middel van een kosteneffectiviteitanalyse onderzoeken de auteurs drie behandelstrategieën voor
35-jarige vrouwen die hun kinderwens uitstellen tot
40 jaar. Zij concluderen dat invriezen van eicellen op
jongere leeftijd gepaard gaat met een hogere zwangerschapskans in vergelijking met de spontane of
ivf-zwangerschapskans op 40+-jarige leeftijd maar
dat de invriesstrategie ook kostbaarder is. Een bijzondere studie die niet alleen professionals in de
voortplantingsgeneeskunde raakt, maar ook beleidsmakers bij de overheid en zorgverzekeraars.
Het artikel van Broer et al. toont u de resultaten van
een follow-upstudie bij 257 normo-ovulatoire vrouwen waarbij verschillende ovariële reservetesten als
voorspeller van de menopauze werden onderzocht.
Conform bevindingen in andere recente studies werd
aangetoond dat het serum-AMH beschikt over de
beste predictieve capaciteit in deze. Met behulp van
het zogeheten Weibull-model kon een nomogram
ontworpen worden waarbij leeftijd en serum-AMH

gebruikt kunnen worden voor de predictie
van de menopauzeleeftijd. Het is een bruikbaar klinisch instrument dat mogelijkheden
zou kunnen bieden om een visie en beleid bij
dreigende infertiliteit te ontplooien.
Het artikel van Doodeman en Renckens toont
wat onze fertiliteitspatiënten consumeren aan
alternatieve geneeswijzen. In een samenwerkingsverband tussen het Westfriesgasthuis
(Hoorn), het OLVG (Amsterdam) en het AMC
(Amsterdam) werden 245 vrouwelijke patiënten geïncludeerd vanuit de fertiliteitspoliklinieken en bevraagd (via een gestandaardiseerd interview) over
hun fertiliteitsprobleem en welke alternatieve therapieën ze gebruikten. Uit deze studie blijkt dat 38%
van de fertiliteitspatiënten alternatieve geneeswijzen
gebruikt om hun kinderloosheid te bestrijden. In vergelijking tot het gerapporteerde gebruik van alternatieve geneeswijzen binnen de algemene populatie
volwassenen in Nederland van 6,6% is dit percentage opmerkelijk hoog. Vergeleken met buitenlands onderzoek onder fertiliteitspatiënten is dit percentage
echter iets lager, wat waarschijnlijk een reflectie is
van de betere methodologie en grotere omvang van
het onderzoek van Doodeman en Reckens. Last but
not least toont dit onderzoek aan dat bijna de helft
van de ondervraagde fertiliteitspatiënten aangeeft
behoefte te hebben aan voorlichting over het gebruik
van alternatieve geneeswijzen binnen de voortplantingsgeneeskunde. Aan ons is nu de keus om daar
proactief wat mee te doen. Het alternatief is dat onze
patiënten deze voorlichting zelf gaan zoeken op diverse websites en uiteindelijk in het alternatieve circuit terecht kunnen komen veelal vanuit de gedachte
‘baat het niet dan schaadt het niet’. Ook al is de gezondheidsschade door alternatieve geneeswijzen
(nog) niet goed te bepalen, het is wel duidelijk dat de
financiële impact aanzienlijk kan zijn.
Namens de deelredactie voortplantingsgeneeskunde,
Velja Mijatovic

Het invriezen van eicellen
voor niet-medische
indicatie: een kosten
effectiviteitsstudie
L.L. van Loendersloot, L.M. Moolenaar, B.W.J. Mol, S. Repping,
F. van der Veen en M. Goddijn
Inleiding
In de afgelopen decennia is de gemiddelde leeftijd
waarop vrouwen hun eerste kind krijgen sterk toegenomen.1 In Nederland is deze gestegen van 24,5
in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar 29,4
begin 21e eeuw.1 Omdat het aantal eicellen vanaf de
geboorte van de vrouw tot de menopauze exponentieel afneemt en de eicelkwaliteit vanaf 35 jaar afneemt,2 leidt dit uitstelgedrag tot een toename van
ongewenste kinderloosheid.3,4
Vanwege deze toename van leeftijdsafhankelijke onvruchtbaarheid zoeken steeds meer vrouwen hun
toevlucht tot kunstmatige voortplantingstechnieken.5
Helaas zijn kunstmatige voortplantingstechnieken
geen wondermiddelen en kunnen deze niet compenseren voor de leeftijdsgerelateerde afname van de
vruchtbaarheid.6
Sinds kort is het echter mogelijk succesvol eicellen
in te vriezen.7-11 Recent zijn de eerste Nederlandse
resultaten van het invriezen van eicellen gepubliceerd.12 Wereldwijd is het invriezen van eicellen bij
vrouwen die chemotherapie ondergaan in verband
met kanker al langer geaccepteerd.13,14 Het invriezen
van eicellen zou ook gebruikt kunnen worden om de
vruchtbare jaren van de vrouw met enkele jaren te
verlengen.15,16
Er is veel kritiek over het invriezen van eicellen ter
preservatie van de vruchtbaarheid. Dit resulteerde in
de zomer van 2009 tot een uitgebreide discussie in
de media.17-19 Recent hebben de NVOG en de KLEM,
de beroepsvereniging van gynaecologen en embryologen, een gemeenschappelijk standpunt geformuleerd waarin staat dat het mogelijk moet zijn voor
vrouwen om eicellen in te vriezen op niet-medische
indicatie.20
Om het debat rond het invriezen van eicellen op leeftijdsindicatie te bevorderen, hebben wij een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd om te beoordelen of

het invriezen van eicellen op 35 jaar en terugplaatsen
van embryo’s op 40-jarige leeftijd, kosteneffectiever
is ten opzichte van uitgestelde spontane conceptie of
ivf met verse eicellen op 40-jarige leeftijd.

Methode
Model
Wij gebruikten een markovbeslismodel om de kosten
en de effectiviteit te berekenen van drie strategieën
voor 35-jarige vrouwen die om verscheidene reden
hun kinderwens moeten uitstellen tot 40 jaar. We
evalueerden drie strategieën:
• Strategie 1: de huidige klinische situatie; vrouwen
die hun actieve kinderwens uitstellen tot 40 jaar,
indien niet zwanger na een jaar, starten met een
ivf-behandeling. Indien niet zwanger na maximaal
drie ivf-behandelingen, proberen zij nog drie jaar
spontaan zwanger te worden.
• Strategie 2: op 35-jarige leeftijd ondergaan de vrouwen drie gestimuleerde cycli voor het verkrijgen en
invriezen van eicellen. Op 40-jarige leeftijd worden
embryo’s van de ingevroren eicellen gebruikt voor
ivf. Indien niet zwanger, proberen ze vier jaar lang
spontaan zwanger te worden.
• Strategie 3: de referentiestrategie; vrouwen die hun
kinderwens uitstellen en op 40-jarige leeftijd spontaan zwanger proberen te worden, zonder aanvullende behandeling (figuur 1).
Elke strategie werd in de simulatie doorlopen door
100.000 hypothetische vrouwen. De effectiviteit van
alle strategieën werd uitgedrukt in cumulatief aantal
doorgaande zwangerschappen na tien jaar.

Gebruikte gegevens
Aannames
De spontane klinische zwangerschapkans voor
40-45-jarige vrouwen ligt rond de 31-32% per jaar.
De spontane zwangerschapskansen zijn berekend
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Figuur 1. Behandelstrategieën.
met behulp van het hunaultpredictiemodel.21 Het hunaultmodel berekent de zwangerschapskans na één
jaar spontane conceptie.21 De kans op een miskraam
op 40-jarige leeftijd is 42%; dit loopt op tot 75% op
44-jarige leeftijd.22
We hebben aangenomen dat de cumulatieve zwangerschapskans na één jaar ivf met ingevroren/
ontdooide eicellen hetzelfde is als de cumulatieve
zwangerschapskans na drie cycli ivf op 35-jarige
leeftijd. Het verlies in kwantiteit van de eicellen na
invriezen/ontdooien23,24 wordt gecompenseerd door
de hogere kans op zwangerschap van ivf bij vruchtbare vrouwen. De klinische zwangerschapskans na
drie cycli ivf op 35-jarige leeftijd is 91%. De kans op
een miskraam na ivf op 35 jaar is 20%.25 Alle zwangerschapskansen via ivf zijn gebaseerd op de HFEAdata.7 De klinische zwangerschapskans op 41 jaar na
drie cycli ivf is 60%. De kans op een miskraam na ivf
op 41-jarige leeftijd is 37%.25

6

Kosten
Alle medische kosten voor ovariële hyperstimulatie,
eicelpunctie, laboratoriumkosten, embryotransferkosten, kosten voor het vriezen en opslaan van eicellen
en miskraamkosten werden gebruikt in het model. De
ivf-kosten per cyclus zijn € 3.042.26 Kosten voor het
opslaan van eicellen zijn € 40 en de kosten van de
embryoterugplaatsing van ingevroren/ontdooide eicellen zijn € 400. Deze kosten zijn gebaseerd op lokale
institutionele kosten. De kosten voor een miskraam
zijn € 740.27 Alle kosten werden, indien nodig, geconverteerd naar euro’s en indexjaar 2008.
Kosteneffectiviteitsanalyse
De uitkomstmaten van de economische analyse waren de kosten en de effectiviteit per strategie. De
effectiviteit werd gedefinieerd als de cumulatieve
zwangerschapskans na tien jaar. Op basis van alle
kosten en de effectiviteit per strategie werden incrementele kosteneffectiviteitsratio’s (IKER) berekend.

Deze werden berekend door het verschil in kosten
tussen een strategie en de referentiestrategie te delen
door het verschil in effectiviteit tussen een strategie
en de referentiestrategie. De IKER geeft dus de additionele kosten weer per extra zwangerschap. Hoe
lager de IKER, hoe kosteneffectiever de strategie is in
vergelijking met de referentiestrategie.
Sensitiviteitsanalyse
We hebben bekeken in welke mate de kosteneffectiviteit verandert als niet alle vrouwen terugkomen
om hun ingevroren/ontdooide eicellen te gebruiken.
Tevens is gekeken naar het effect van lagere zwangerschapskansen bij ivf met ingevroren/ontdooide eicellen op de kosteneffectiviteit.
Om de robuustheid van het model na te gaan hebben wij probabilistische sensitiviteitsanalyses
(Monte-Carlosimulaties) verricht. Probabilistische
sensitiviteitsanalyse geeft de implicaties weer van
het tezelfdertijd combineren van de onzekerheden
op alle relevante variabelen van het model.
Alle analyses werden uitgevoerd met computersoftware: TreeAge Pro 2009 (Tree Age Inc, Williamstown,
MA, VS).

Resultaten
Effectiviteit en kosten
De cumulatieve zwangerschapskans na tien jaar voor
de referentiestrategie – vrouwen van 40 jaar die spontaan zwanger proberen te worden – was 51,2% en de
kosten voor deze strategie waren € 468 (tabel 1).
De cumulatieve zwangerschapskans – voor vrouwen
van 40 jaar die ivf krijgen na een jaar spontane conceptie (strategie 1) – was 63,5% en de kosten voor
deze strategie waren € 6.283 (tabel 1).
De cumulatieve zwangerschapskans voor strategie 2
– het invriezen van eicellen op 35 jaar en deze gebruiken voor ivf op 40 jaar – was 84,2% en de kosten voor deze strategie waren € 10.250 (tabel 1).

Strategie 1
40-jarige vrouwen, na 1 jaar subfertiliteit start ivf
Strategie 2
Eicellen ontdooien op 35 jaar, ivf met ingevroren/
ontdooide eicellen op 40 jaar
Referentiestrategie
Spontane conceptie

Cumulatieve
zwangerschapskans

Kosten per
strategie

IKER

63,5%

€ 6.283

€ 47.391

84,2%

€ 10.250

€ 29.690

51,2%

€ 468

Tabel 1. Cumulatieve zwangerschapskans, kosten, incrementele kosteneffectiviteitsratio.
Kosteneffectiviteitsanalyse
De incrementele kosteneffectiviteitsratio (IKER) voor
strategie 1, ivf op 41-jarige leeftijd, was € 47.391 per
extra doorgaande zwangerschap in vergelijking met
de referentiestrategie (tabel 1). Voor strategie 2, eicellen invriezen op 35-jarige leeftijd, was de IKER
€ 29.690 per extra doorgaande zwangerschap (tabel
1). Op grond hiervan blijkt dat strategie 2, eicellen
invriezen op 35 jaar, kosteneffectiever is dan ivf op
41-jarige leeftijd.
Sensitiviteitsanalyse
Indien minimaal 62% van de vrouwen terugkomt
voor ivf met hun ingevroren/ontdooide eicellen, dan
blijft strategie 2 kosteneffectiever. Indien de cumulatieve zwangerschapskans na ivf met ingevroren/ontdooide eicellen minder dan 52,7% wordt, dan wordt
strategie 1, verse ivf op 41-jarige leeftijd, kosteneffectiever.
De probabilistische sensitiviteitsanalyses toonden dat
strategie 2, eicellen invriezen op 35-jarige leeftijd, de
voorkeurstrategie blijft.

Discussie
In dit onderzoek hebben wij de kosten en de effecten
van het invriezen van eicellen vergeleken met spontane conceptie en ivf op latere leeftijd. Ons onderzoek
laat zien dat het invriezen van eicellen op 35-jarige
leeftijd kosteneffectief is mits meer dan 62% van alle
vrouwen terugkomt voor het gebruiken van hun ingevroren eicellen en de zwangerschapskans na ivf met
ingevroren/ontdooide eicellen hoger is dan 52,7%.
Onze studie heeft enkele beperkingen. Hoewel alle
parameters voor ons model gebaseerd zijn op empirische data en werkelijke medische kosten, zijn de
literatuurgegevens over de spontane zwangerschapskans op 40-jarige leeftijd en ouder beperkt. Juist
voor ons model zijn die essentieel. Grote epidemiologische studies geven slechts data tot 41 jaar.6,28,29
Vandaar dat wij een gevalideerd predictiemodel gebruikt hebben om de spontane zwangerschapskans
te berekenen.21 Deze berekende spontane zwangerschapskans geeft mogelijk niet de ‘werkelijke’
spontane zwangerschapskans, maar een sensitiviteitsanalyse toonde dat zelfs met een hogere dan wel

lagere spontane kans het model stabiel blijft en de
uitkomst nauwelijks wordt beïnvloed.
Een sterk punt van dit onderzoek is dat ons model
zo goed mogelijk de werkelijke praktijk simuleert,
doordat alle klinische relevante gebeurtenissen en
gebruik van medische zorg in het model opgenomen
zijn. Tevens zijn de kosten in ons model gebaseerd
op een recente publicatie over kosten van ivf.25 Dit
alles leidt tot een optimale benadering van een echte
klinische praktijk.
Onze gegevens tonen aan dat het invriezen van eicellen op jongere leeftijd leidt tot hogere zwangerschapskans in vergelijking met spontane of
ivf-zwangerschapskans op latere leeftijd, maar dat
de behandeling ook kostbaarder is. Of we nu bij alle
vrouwen eicellen moeten gaan invriezen hangt, naast
de ethische aspecten, ook af van wat men bereid is
te betalen voor een kind.
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Samenvatting
Ivf kan niet compenseren voor leeftijdsgerelateerde
afname van de vruchtbaarheid. Het invriezen van
eicellen is mogelijk een oplossing. Wij gebruikten
een markovbeslismodel om de kosteneffectiviteit te
berekenen van drie strategieën voor 35-jarige vrouwen. De referentiestrategie: 40-jarige vrouwen die
spontaan zwanger proberen te worden. Strategie 1:
40-jarige vrouwen die spontaan zwanger proberen
te worden, indien niet zwanger na één jaar, starten
met ivf. Strategie 2: 35-jarige vrouwen ondergaan
drie gestimuleerde cycli voor het verkrijgen van eicellen. Wanneer deze vrouwen 40 jaar zijn, worden
de ingevroren eicellen gebruikt voor ivf.
De zwangerschapskans voor de referentiestrategie
was 51,2% en de kosten waren € 468. Voor strategie
1 was de zwangerschapskans 63,5% en de kosten
€ 6.283 en voor strategie 2 was de zwangerschapskans 84,2% en de kosten € 10.250. De kosten per
extra kind voor strategie 1 waren € 47.391. Voor
strategie 2 was dit € 29.690. Het invriezen van eicellen op jongere leeftijd is kosteneffectief in vergelijking met spontane of ivf-zwangerschapskans op
latere leeftijd.
Trefwoorden
markovmodel, kosteneffectiviteit, fertiliteitspreservatie, ivf
Summary
IVF cannot compensate for age-related fertility decline. Oocyte freezing could be a solution. We used
Markov model to mimic the cost-effectiveness of
three strategies for 35-year old women. The reference strategy: women, age 40, attempt to conceive
without treatment. Strategy 1: women age 40 and
start, if not pregnant after one year, with IVF. Strategy 2: women undergo three cycles of ovarian hyperstimulation at age 35 for oocyte freezing. At age
40, use these frozen oocytes for IVF.
The reference strategy resulted in live birth rate
(LBR) of 51.2% at a cost of € 468. The IVF strategy
resulted in a LBR of 63.5% at a cost of € 6,283. The
oocyte freezing strategy resulted in a LBR of 84.2%
at a cost of € 10,250. The cost per additional live
birth for the IVF strategy was € 47,391 and for the
oocyte freezing strategy was € 29,690.
Oocyte freezing is more cost effective compared to

delayed natural conception and IVF at the age of
40.
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Markov model, cost-effectiveness, fertility preservation, ivf
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Ovariële reservetesten
en de predictie van
menopauzeleeftijd: een
follow-upstudie bij normo-
ovulatoire vrouwen
S.L. Broer, M.J.C. Eijkemans, G.J. Scheffer, I.A.J. van Rooij, A. de Vet,
A.P.N. Themmen, J.S.E. Laven, F.H. de Jong, E.R. te Velde,
B.C. Fauser, F.J.M. Broekmans
Introductie
De gemiddelde menopauzeleeftijd is 51 jaar, maar
varieert tussen de 40 en 60 jaar.1 De gemiddelde
leeftijd waarop infertiliteit optreedt, is 41 jaar, met
een distributie en leeftijdvariatie gelijk aan de verdeling voor menopauze leeftijd. 2,3 Er wordt dan
ook verondersteld dat er een vast interval tussen
de leeftijd ten tijde van infertiliteit en menopauze
bestaat. Correcte predictie van de menopauzeleeftijd zou dan de leeftijd waarop infertiliteit optreedt
kunnen voorspellen. Daarnaast zou preventie van
aandoeningen die beïnvloed worden door menopauzeleeftijd mogelijk worden, zoals cardiovasculaire aandoeningen, osteoporose en borstkanker.4-8
In deze follow-upstudie wordt de predictieve waarde van de ovariële reservetesten FSH, AFC en AMH
in de predictie van de menopauzeleeftijd bestudeerd.
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Methoden
Bij 257 normo-ovulatoire vrouwen werden op tijdstip
Hazardratio
Multivariate analyse (gecorrigeerd voor leeftijd)
AMH
(per 0,89 ng/ml
0,092
AFC
(per 6,94)
0,559
FSH
(per 4,47 IU/l)
1,350

1 (T1) in de vroegfolliculaire fase FSH, AFC en AMH
bepaald. Gemiddeld elf jaar later, in 2008-2010 (T2),
hebben deze vrouwen een gestandaardiseerde enquête ingevuld met betrekking tot de status van hun
menstruele cyclus, leeftijd ten tijde van de menopauze, gebruik van hormonen, medicatie en operatieve
ingrepen aan de uterus en/of ovaria. Naar aanleiding
van de enquête zijn de vrouwen in vijf groepen ingedeeld: regulaire cyclus (cyclus 21-35 dagen), irregulaire cyclus (cyclus < 21 of > 35 dagen, of 21-35 dagen
maar volgende menstruatie niet te voorspellen met
een marge van zeven dagen), menopauze (geen menstruatie in de afgelopen twaalf maanden), gebruik
van hormonen, hysterectomie en/of enkelzijdige of
dubbelzijdige ovariëctomie.
De accuratesse van FSH, AFC en AMH in de predictie
van de tijd tot het optreden van de menopauze werd
geanalyseerd met behulp van een Cox-regressie en
met behulp van een Weibull-model kon een nomogram voor leeftijdspecifieke AMH-waarden en leeftijd
ten tijde van menopauze worden geconstrueerd.
95%-CI

P-waarde

C-statistic

0,025-0,340
0,260-1,200
1,112-1,640

<0,001*
0,135
0,002

0,90
0,88
0,88

Tabel 1. Predictieve capaciteit van ovariële reservemarkers op T1 in de voorspellong van ‘tijd tot menopauze’.
De hazardratio is het effect van de variabele op het risico van menopauze op een bepaald tijdstip.
C-statistic: proportie correct voorspelden
*significant verschil in vergelijking tot leeftijd alleen.
Analyses zijn verricht in standaarddeviaties (SD) van leeftijd en ovariële testen. De waarden van de standaarddeviatie zijn aangegeven in de tabel.
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Laag percentiel

0,06 0,08 0,10

Gemiddeld jongere
menopauzeleeftijd

Hoge leeftijdsspecifieke AMH-waarde

0,04

Hoog percentiel
Gemiddeld oudere
menopauzeleeftijd

0,00 0,02

Relatieve frequentie

0,12

Lage leeftijdsspecifieke AMH-waarde
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Menopauzeleeftijd (jaren)
Figuur 1. Nomogram van de relatie tussen leeftijdspecifieke AMH-waarden en de distributie van menopauzeleeftijd.
De lijnen geven de verschillende percentielen van AMH weer. Op basis van leeftijd en AMH-waarden kunnen
vrouwen in een percentiel geplaatst worden. De figuur geeft de variatie van menopauzeleeftijdverdeling weer
voor de verschillende percentielen. Vrouwen met relatief lage AMH-waarden voor hun leeftijd komen in een
lagere percentiel, bijvoorbeeld de P5 (blauwe pijlen). Voor vrouwen in een lagere percentiel verschuift de voorspelde menopauzeleeftijd naar een jongere leeftijd. Vrouwen met relatief hoge AMH-waarden voor hun leeftijd
komen in een hogere percentiel, bijvoorbeeld de P95 (rode pijlen). Voor vrouwen in een hogere percentiel
verschuift de voorspelde menopauzeleeftijd naar een oudere leeftijd.

Resultaten
Op tijdstip 2 gebruikten 57 vrouwen (22%) hormonen
en vijftien vrouwen (6%) hadden een hysterectomie
en/of ovariëctomie ondergaan. Deze 72 vrouwen zijn
daartoe niet meegenomen in de analyses. Vijfennegentig vrouwen hadden nog steeds een regulaire
cyclus, 42 hadden een irregulaire cyclus en 48 vrouwen waren postmenopauzaal. De resultaten van de
Cox-regressie zijn weergegeven in tabel 1. De univariate analyse toont dat leeftijd, FSH, AFC en AMH significant gecorreleerd zijn met de tijd tot menopauze.
Daarnaast wordt aangetoond dat leeftijd, AFC en
AMH over een adequate predictieve capaciteit beschikken (C-statistic (proportie correct voorspelden)
van 0,87, 0,86, 0,84, respectievelijk). FSH toonde
slechts een matige predictieve capaciteit (C-statistic
0,70). Na correctie voor leeftijd toont alleen AMH significante toegevoegde waarde (p < 0,001), met een
stijging van de C-statistic naar 0,90.
Aangezien alleen AMH significante toegevoegde
waarde toonde, is met behulp van een Weibullmodel een nomogram geconstrueerd met leeftijd
en AMH in de predictie van menopauzeleeftijd. De

vrouwen werden ingedeeld in AMH-percentielen
per leeftijdscategorie. Vrouwen met een relatief lage
AMH-waarde voor hun leeftijd zitten in de lagere
percentielen, vrouwen met een relatief hoge AMHwaarde voor hun leeftijd in de hogere percentielen.
De distributie van menopauzeleeftijd is vervolgens in
kaart gebracht voor elk percentiel. Figuur 1 toont dat
met een leeftijdspecifieke AMH-waarde de normaalverdeling van menopauzeleeftijd tot in zekere mate
verschoven kan worden.

Beschouwing
In deze studie hebben wij de predictieve capaciteit
van FSH, AFC en AMH in de voorspelling van de menopauzeleeftijd onderzocht. We hebben aangetoond
dat AMH in tegenstelling tot FSH en AFC in staat is
om de toekomstige menopauzeleeftijd te voorspellen. Deze bevindingen komen overeen met resultaten van eerdere studies over ovariële reservemarkers
en menopauze. In een cross-sectionele studie werd
de relatie tussen leeftijdspecifieke AMH-waarden
en menopauze reeds aangetoond door een vergelijking tussen geobserveerde menopauzeleeftijd en een
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voorspelling gebaseerd op een AMH-model.9 In een
kortetermijnfollow-upstudie van normo-ovulatoire
vrouwen werd de mogelijke rol van AMH als een
voorspeller van de menopauzale transitie voor het
eerst aangetoond.10 Vervolgens is de bruikbaarheid
van AMH als voorspeller van menopauze bij vrouwen
boven de 40 jaar aangetoond.11 Ten slotte is aangetoond dat AMH-waarden lineair afnemen en 4-5 jaar
voor het optreden van de menopauze niet meer detecteerbaar zijn.12 Deze erg lage AMH-waarden kunnen de uitputting van de follikelpool weergeven, die
tot het verlies van een regulaire cyclus resulteert. In
deze studie zijn vrouwen van alle leeftijden opgenomen, wat langetermijnpredictie mogelijk maakt,
voornamelijk in de levensfase waar preventief handelen nog mogelijk is.
Deze studie toont de unieke mogelijkheden van AMH
in individuele menopauzepredictie. Voor elke vrouw
geldt dat de gemiddelde menopauzeleeftijd 51 jaar is,
maar met een wijde variatie van 41 tot 60 jaar.1 Als
individuele predictie van menopauzeleeftijd reeds
op jonge leeftijd gegeven kan worden, zou dit kunnen dienen als een preventieve maatregel voor leeftijdgerelateerde infertiliteit. Deze kennis zou kunnen
leiden tot belangrijke besluiten, zoals een zwangerschap nastreven op jongere leeftijd of bijvoorbeeld
cryopreservatie van oöcyten (13), aangezien campagnes voor de promotie van zwangerschap op jongere
leeftijd tot nu toe niet succesvol zijn geweest.
Menopauzeleeftijd is ook belangrijk voor de algemene gezondheid van de vrouw. Het is aangetoond
dat osteoporose toeneemt na de menopauze. Hoe
eerder de menopauze optreedt, des te vaker hebben vrouwen te maken met osteoporose.5 Daarnaast
is een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen aangetoond voor vrouwen die vervroegd de
menopauze bereiken.6 Ook een verhoogd risico op
cognitieve verslechtering of dementie is aangetoond
bij vrouwen die vervroegd de menopauze bereiken.4,7
Aan de andere kant geeft een late menopauze een
verhoogd risico op borst- en endometriumkanker.8
Met de voorspelling van menopauzeleeftijd op jonge
leeftijd zouden preventieve maatregelen voor infertiliteit, cardiovasculaire, orthopedische en neurologische aandoeningen ontwikkeld kunnen worden.

Conclusie
Deze studie heeft aangetoond dat AMH mogelijkheden biedt om de verwachtingen ten aanzien van het
bereiken van de menopauze individueel bij te stellen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor de primaire preventie van leeftijdgerelateerde infertiliteit
en menopauzegerelateerde aandoeningen.

Dankwoord
Hierbij willen wij alle vrouwen bedanken die vrijwillig hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Zonder
hen zou onderzoek naar de natuurlijk vruchtbaarheid niet mogelijk zijn.
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Samenvatting
Eerder is reeds aangetoond dat AMH de kwantitatieve ovariële reserve weergeeft en sterk gecorreleerd is met leeftijd. In initiële kortetermijnfollowupstudies heeft AMH zich als beste marker voor
de afname in de ovariële reserve getoond. Deze
langetermijnfollow-upstudie van 257 normo-ovulatoire vrouwen heeft aangetoond dat leeftijdsspecifieke AMH-waarde mogelijkheden biedt om de
verwachtingen ten aanzien van het bereiken van
de menopauze individueel bij te stellen. Hierdoor
ontstaan mogelijkheden voor de primaire preventie van leeftijdgerelateerde infertiliteit, aangezien
verondersteld wordt dat een vast interval van tien
jaar tussen de leeftijd ten tijde van infertiliteit en
menopauze bestaat. Daarnaast opent dit mogelijkheden voor de primaire preventie van menopauzegerelateerde aandoeningen, zoals cardiovasculaire
aandoeningen, osteoporose en borstkanker.
Trefwoorden
AMH, ovariële reservetesten, menopauze, tijd tot
menopauze
Summary
AMH has previously been shown to reflect the number of follicles left in the ovaries and strongly relate
to female age. In initial short term follow up studies, AMH has appeared to be the best marker for
ovarian reserve decline. In the present long term
follow up study of 257 normo-ovulatory women,
age specific AMH level has revealed itself further
as an independent predictor for age at menopause.
With correct individual prediction of age at menopause, ways may be opened for preventive management of age related female infertility, since it is
hypothesized that a fixed interval of 10 years exists
between age at infertility and age at menopause.
Moreover, it opens ways for preventive management of other female health conditions related to
menopause timing, like cardiovascular disease, osteoporosis and breast cancer.
Keywords
AMH, ovarian reserve tests, menopause, time to
menopause
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Het gebruik van alternatieve
geneeswijzen bij fertiliteitspatiënten in Nederland
I.M.M. Doodeman en C.N.M. Renckens
Introductie
Gynaecologen en fertiliteitsartsen hebben al langer
het vermoeden dat de patiënten uit hun populatie
alternatieve genezers bezoeken of producten gebruiken die geen wetenschappelijk bewezen werking
hebben. Nederlandse cijfers over de prevalentie van
dit gebruik ontbreken echter. Cijfers over het gebruik
van alternatieve geneeswijzen onder de bevolking als
geheel en die bij bepaalde aandoeningen zijn er volop. Tevens zijn er buitenlandse publicaties over het
gebruik van alternatieve geneeswijzen bij patiënten
met een fertiliteitsprobleem.
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In Nederland heeft 6,6% van de volwassenen contact met een alternatief genezer en dit percentage
bedraagt 9,2% als contacten met alternatieve huisartsen worden meegerekend.1 Vergeleken met andere
westerse landen zijn dat lage percentages, waarbij
moet worden opgemerkt dat het vergelijken van deze
percentages lastig is. De definitie van alternatieve
geneeswijzen verschilt nogal per publicatie. In ons
onderzoek beperkten wij ons tot de volgende zeven
therapieën: acupunctuur, homeopathie, voedings- en
vitaminesupplementen, kruiden, paranormale genezers, manuele therapie en natuurgeneeswijzen.
In publicaties uit andere westerse landen werden
soms ook verandering in de seksuele activiteiten, dieetveranderingen en religieuze interventies tot alternatieve geneeswijzen gerekend. Andere problemen
die de vergelijkbaarheid van de gegevens bemoeilijken zijn: het gebruik wordt soms als prevalentie en
soms als incidentie beschreven en de methoden van
onderzoek verschillen van elkaar, terwijl de onderzoeksgroepen meestal erg klein zijn.2 In de algemene
volwassen Nederlandse populatie zijn homeopathie,
acupunctuur en voedingssupplementen de meest
populaire alternatieve geneeswijzen. Tevens zouden
mensen met een hoger opleidingsniveau meer alternatieve geneeswijzen gebruiken.3
Er zijn enkele buitenlandse auteurs die het gebruik
van alternatieve geneeswijzen bij fertiliteitspatiënten
onderzochten.
Coulson en Jenkins (2005) onderzochten in Engeland

via een zelfinvulvragenlijst het verschil tussen gebruik van alternatieve geneeswijzen bij patiënten in
een privékliniek (n = 157) en bij patiënten in reguliere
ziekenhuizen (n = 181). In de reguliere kliniek maakte
12% van de mannen en 23% van de vrouwen gebruik
van alternatieve geneeswijzen. In de privékliniek was
dit 13% van de mannen en 40% van de vrouwen.4
Stankiewicz et al. (2007) gebruikten ook een zelfinvulvragenlijst. Zij vroegen 72 nieuwe Australische
patiënten in een privékliniek bij aanvang van de behandeling en zes maanden later naar het gebruik van
alternatieve geneeswijzen. Op tijdstip 0 maakte 66%
van de populatie gebruik van alternatieve geneeswijzen, na zes maanden bleek dit percentage te zijn gedaald. De auteurs maakten onderscheid in gebruik
van middelen en bezoek aan therapeuten. Middelen die het vaakst gebruikt werden, waren multivitamines, kruiden en mineralen. De meest populaire
therapeuten waren de natuurgeneeskundigen, chiropractors en acupuncturisten.5
Schaffir et al. (2009) ondervroegen door middel van
een zelfinvulvragenlijst 113 Amerikaanse fertiliteitspatiënten en maar liefst 62,2% van deze populatie gebruikte alternatieve geneeswijzen. De auteurs
schaarden echter religieuze interventies (gebruikt
door 33,8% van de patiënten), veranderingen in seksuele activiteiten (28,6%) en veranderingen in het
dieet (21,8%) onder alternatieve therapieën. Deze
‘therapieën’ werden zelfs het vaakst als alternatieve
geneeswijze gebruikt.6
Boivin en Schmidt rapporteerden in 2009 over
728 Deense vrouwen die op het punt stonden met
assisted reproduction technique (ART)-behandeling
te starten. Van hen gebruikten 223 vrouwen (30,6%)
een alternatieve geneeswijze gedurende het eerste
jaar na starten van de behandelingen.7
Meunier en Callender (2010) rapporteerden op de
ESHRE in Rome over hun levensstijlonderzoek in
Australië onder 111 patiënten die ART ondergingen.
Hier gebruikte 41% van de respondenten een alternatieve geneeswijze. In volgorde van populariteit waren
dat acupunctuur (65%), natuurgeneeswijzen (63%),
voedings- en vitaminesupplementen (26%) en Chinese geneesmiddelen (11%).8
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Jaren

Leeftijd vrouw
Minimum
Maximum
Gemiddelde

22
43
33

Minimum
Maximum
Gemiddelde

22
58
36

Leeftijd partner

%

Opleidingsniveau vrouw
Lager onderwijs
Mavo, lbo
Havo, vwo, mbo
Hbo, universiteit

1,8
10,5
46,5
41,2

Opleidingsniveau partner
Lager onderwijs
Mavo, lbo
Havo, vwo, mbo
Hbo, universiteit
Onbekend

3,5
11,4
47,4
35,1
2,6

Nederlands
Niet Nederlands

191
37

Nederlands
Niet Nederlands

202
26

Afkomst vrouw

Afkomst man

Tabel 1. Enkele demografische kenmerken van de
populatie.
Wij onderzochten de prevalentie van gebruik van
alternatieve geneeswijzen bij subfertiele patiënten
alsmede de vraag welke geneeswijzen het meest populair waren. Tevens werd onderzocht hoe vaak de
patiënten het gebruik van alternatieve geneeswijzen
bespraken met hun behandelend arts en of het gebruik van alternatieve therapieën samenhing met de
door de patiënt veronderstelde oorzaak van de subfertiliteit. Ook waren wij geïnteresseerd in de vraag
of de prevalentie werd beïnvloed door de duur van
de kinderloosheid, het genoten opleidingsniveau
of wellicht met het inmiddels doorlopen traject van
onderzoeken en eventuele fertiliteitsbehandeling.
Daarnaast is de patiënten gevraagd hoeveel geld het
gebruik van alternatieve geneeswijzen hen gekost
heeft. Ten slotte vroegen wij ons af hoe het gebruik
van alternatieve geneeswijzen bij fertiliteitspatiënten zich verhoudt tot het gebruik daarvan bij andere
chronische gezondheidsproblemen.

Methode
In een periode van ongeveer één jaar zijn er 245 vrouwen geïncludeerd vanuit de populatie van de fertiliteitsklinieken van het Westfriesgasthuis te Hoorn (n =
161), het OLVG (n = 27) en het AMC (n = 40) te Amsterdam. Tijdens fertiliteitsspreekuren werd de vrou-

wen en koppels gevraagd mee te doen en slechts zes
van hen weigerden medewerking. Er werden elf patiënten geëxcludeerd omdat ze niet voldeden aan de
criteria van een fertiliteitspatiënt of omdat er sprake
was van een taalbarrière.
Bij de patiënten werd een gestandaardiseerd interview afgenomen door de eerste auteur van deze studie. Zij werden ondervraagd over de aard van hun
fertiliteitsprobleem, de onderzoekingen en behandelingen die zij al ontvingen en of ze alternatieve geneeswijzen gebruikten voor hun fertiliteitsprobleem.
Tevens werden enkele demografische gegevens verzameld, zoals het opleidingsniveau (tabel 1). Patiënten
die alternatieve geneeswijzen gebruikten in verband
met hun kinderwens werd gevraagd welke therapieën
ze gebruikten. We vroegen of ze het gebruik van alternatieve geneeswijzen bespraken met hun huisarts
en/of behandelend arts in het ziekenhuis. Ook informeerden wij of ze van mening zijn dat de gynaecoloog voorlichting zou moeten geven over alternatieve
geneeswijzen.

Resultaten
De resultaten van deze studie zijn gebaseerd op de
gegevens van de vrouwelijke patiënten. In onze populatie (n = 228) gebruikte 38,2% van de vrouwen
één of meer alternatieve geneeswijzen voor hun fertiliteitsprobleem. Bij de niet-Nederlandse patiënten
(n = 37) was dit percentage vrijwel identiek (40,5%).
Voedings- en vitaminesupplementen en acupunctuur waren het meest populair. Minder vaak werden
manuele therapie, kruiden, paranormale genezers,
homeopathie en natuurgeneeswijzen gebruikt (tabel 2). Van de patiënten die alternatieve geneeswijzen gebruikten, gebruikte 41,4% meer dan één
soort. In tegenstelling tot veel aangehaalde cijfers
van een onderzoek van het CBS uit 2001,3 waaruit
bleek dat hoger opgeleiden vaker alternatieve therapieën gebruikten, vonden wij geen relatie tussen het
opleidingsniveau en het gebruik van alternatieve geneeswijzen. Er bleek geen sterke relatie te bestaan
tussen de duur van de kinderloosheid en het gebruik
van alternatieve geneeswijzen, hoewel vrouwen, bij
wie de kinderloosheid langer dan vijf jaar duurde,
significant vaker alternatieve geneeswijzen gebruikten dan koppels die minder lang kinderloos bleven
(p < 0,05).
De door de patiënt veronderstelde oorzaak van het
fertiliteitsprobleem had geen invloed op de prevalentie van het gebruik van alternatieve therapieën. Onze
verwachting dat patiënten met onverklaarde subfertiliteit meer alternatieve geneeswijzen zouden gebruiken, bleek niet juist te zijn. Ook de reeds ontvangen
behandelingen of onderzoeken hadden geen invloed
op het gebruik. Van de patiënten die alternatieve geneeswijzen gebruiken, besprak 34,5% dit gebruik
met hun huisarts, fertiliteitsmedewerker of gynaeco-
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Voedings- en vitaminesupplementen
Acupunctuur
Paranormaal genezers
Manuele therapie
35,6

34,5

Kruiden
Natuurgeneeswijzen
Homeopathie

26,4
21,8

19,5

11,5
8

Tabel 2. Gebruik van verschillende soorten alternatieve geneeswijzen als percentage van alle gebruikers. Het
geneeswijze
cumulatieve percentage overstijgt deSoort
100% alternatieve
in verband met
simultaan gebruik van meerdere soorten alternatieve geneeswijzen.
Fertiliteitspatiënten (deze studie)
Chronisch vermoeidheidssyndroom
Migraine
Whiplash
Epilepsie
Schildklieraandoeningen
Ziekte van Addison & Cushing
Diabetes mellitus

38%
83%
80%
73%
33%
27%
25%
9%

Tabel 3. Gebruik alternatieve geneeswijzen: een
vergelijking met andere chronische condities in Nederland (1997).
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loog. Meer dan de helft van de stellen (51,3%) vindt
dat de gynaecoloog voorlichting zou moeten geven
over alternatieve geneeswijzen. De kosten voor de
alternatieve behandelingen varieerden van € 0 tot
maar liefst € 5.090. Veel stellen wisten niet precies
hoeveel ze aan de behandelingen hadden uitgegeven
en waren soms geschokt als ze het voor zichzelf uitrekenden. De gemiddelde kosten bedroegen € 220
met een standaarddeviatie van € 63,06.
In tabel 3 wordt het percentage gebruik van alternatieve geneeswijzen onder fertiliteitpatiënten vergeleken met dat bij andere chronische condities. De
fertiliteitspatiënt bevindt zich hier in een ‘middenpositie’.

Conclusie en beschouwing
Dit onderzoek is na dat van Boivin en Schmidt het
grootste dat ooit onder fertiliteitspatiënten is uitgevoerd. De zeer hoge respons en het feit dat geen

vragenlijsten maar interviews als methode van onderzoek werden gebruikt, verhogen de betrouwbaarheid van de uitkomsten ten opzichte van veel eerder
verricht buitenlands onderzoek. In ons onderzoek
zijn ook veel vrouwen geïncludeerd die nog in de
fase van het oriënterend fertiliteitsonderzoek verkeren, terwijl de buitenlandse publicaties vrijwel steeds
gaan over vrouwen die reeds ART ondergaan.
Ruim een derde van de Nederlandse fertiliteitspatiënten maakt gebruik van alternatieve geneeswijzen:
een aanzienlijk aantal. Vergeleken met buitenlandse
cijfers zijn de Nederlandse getallen iets lager. Voedings- en vitaminesupplementen en acupunctuur
bleken in onze onderzoeksgroep het meest populair. Veel vrouwen gebruiken meerdere alternatieve
geneeswijzen tegelijk. Dat het opleidingsniveau in
ons onderzoek geen invloed had op de kans dat een
vrouw een alternatieve geneeswijze gebruikte, wijkt
af van consistente gegevens zoals verzameld door het
CBS. Een verklaring hiervoor kan ons onderzoek niet
geven.
Opvallend is dat bijna de helft van de patiënten behoefte heeft aan voorlichting over alternatieve geneeswijzen door hun gynaecoloog. Of gynaecologen
en fertiliteitsverpleegkundigen op eigen initiatief
het onderwerp alternatieve geneeswijzen ter sprake
moeten brengen blijft een kwestie van smaak en
voorkeur. Als de patiënten zelf dit onderwerp aansnijden, dan lijkt milde afwijzing, naast begrip voor
de motieven van de patiënten, de beste benadering.
Hoewel er aanwijzingen zijn voor een negatief effect
van alternatieve geneeswijzen op de resultaten van

fertiliteitstherapie is zulks ons inziens niet erg plausibel.7 Blijft als voornaamste nadeel de financiële schade over, die soms wel aanzienlijk kan zijn.
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Samenvatting
Via gestandaardiseerde interviews werd onderzocht hoeveel fertiliteitspatiënten alternatieve geneeswijzen gebruikten voor hun probleem. In de
algehele populatie is dat percentage in Nederland
6,6-9,2%. Wij beperkten ons tot de belangrijkste
alternatieve geneeswijzen: acupunctuur, homeopathie, voedings- en vitaminesupplementen, kruiden, paranormale genezers, manuele therapie en
natuurgeneeswijzen.
In onze populatie (n = 228) bleek 38,2% alternatieve geneeswijzen te gebruiken, van wie 41,4% gebruikmaakte van meer dan één soort alternatieve
geneeswijze. Voedingssupplementen en acupunctuur waren het meest populair. Opleidingsniveau
of veronderstelde aard van het fertiliteitsprobleem
had geen invloed op het gebruik van alternatieve
geneeswijzen. Vrouwen die langer dan vijf jaar kinderloos zijn, gebruiken significant vaker alternatieve geneeswijzen (p<0.05). Meer dan de helft van de
patiënten vindt dat de gynaecoloog voorlichting zou
moeten geven over alternatieve geneeswijzen.
Trefwoorden
alternatieve geneeswijzen, infertiliteit, acupunctuur
Summary
In this study we investigated through standardized interviews how many Dutch female fertility
patients use complementary and alternative medicine (CAM) for their fertility problem. In the general Dutch population the percentage of this use
is 6.6-9.2%. We included the following therapies
to CAM: acupuncture, homeopathy, vitamins and
food supplements, herbs, paranormal treatments,
manual therapies and natural remedies.
In our population (n=228) 38.2% used CAM, from
which 41.4% used more than one type of CAM. Nu-

5. Stankiewicz, et al. The use of complementary
medicine and therapies by patients attending a
reproductive medicine unit in South Australia: a
prospective survey. Aust N Z J Obstet Gynaecol
2007;2:145-54.
6. Schaffir J, et al. Use of nonmedical treatments by
infertility patients. J reprod med 2009;7:415-20.
7. Boivin V, Schmidt L. Use of complementary and
alternative medicines associated with a 30%
lower ongoing pregnancy/live birth rate during 12
months of fertility treatment. Human reprod
2010;24:1626-31.
8. Meunier C, Callender G. Developing a demographic picture of patients attending an assisted
reproductive technologies practice: the results of
a lifestyle survey. Human Reproduction
2010;25(Supplement 1): Abstract Book i 21.
tritional supplements and acupuncture were the
most popular CAM. The level of education, the
cause of their infertility and the kind of treatment
or investigations the couples received, did not have
an influence on the use of CAM. Women with a duration of child-wish of more than 5 years used significantly more CAM (p<0.05). More than half of the
patients think the gynaecologist should give information about CAM.
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Een puber met
bloederige fluor
L. Bastings, K. van de Vijver en A.P. Gijsen
Inleiding
Het lobulair capillair hemangioom (LCH) is een benigne tumor.1,2 De tumor kenmerkt zich door vasculaire
proliferatie en presenteert zich dan ook als gemakkelijk bloedende, roodpaarse, mogelijk gesteelde massa, vaak met ulceratie.1,2 Deze komt meestal op huid
en slijmvliezen voor, maar kan ook intravasculair of
subcutaan optreden.1 Wij beschrijven een puber met
een LCH van de vagina.

Ziektegeschiedenis
Patiënte A, 13 jaar, had sinds enkele maanden klachten van fluor vaginalis. Eerst interpreteerde patiënte
haar waterige en geelachtige afscheiding als urineverlies. Na twee maanden veranderde het aspect: de fluor
werd toenemend riekend en bloederig. De geur maakte dat patiënte nauwelijks nog naar school durfde.
Haar huisarts startte, na afname van een fluorkweek,
pragmatisch met amoxicilline/clavulaanzuur.
Na anderhalve week was de geur niet verbeterd. De
fluorkweek had enkel commensale en huidflora getoond. Speculumonderzoek werd door de huisarts
uitgevoerd met een virgospeculum en toonde fluor op
een gelige massa met wit beslag, welke na reinigen
gemakkelijk bloedde. Dit was reden voor de huisarts
om patiënte te verwijzen naar de polikliniek gynaecologie.
De menstruatiecyclus was sinds de menarche op
10-jarige leeftijd nog irregulair. Behoudens enige dysmenorroe had patiënte geen buikpijn. Ook bestond
er geen hematurie, dysurie of veranderd defecatiepa-

troon. Patiënte gebruikte geen medicatie of anticonceptiva en was virgo. Zij had slechts tweemaal een
tampon gebruikt en deze tijdig verwijderd. Ook had
zij nooit seksueel contact of andere vormen van penetratie gehad.
Bij lichamelijk onderzoek maakte patiënte geen zieke
indruk. Met behulp van een virgospeculum werd ter
plaatse van de rechter fornix een exofytisch groeiende tumor gezien van drie à vier centimeter doorsnede met dik wit beslag. Ook was er opvallend veel
groengele, sterk riekende afscheiding, passend bij
infectie door anaerobe bacteriën. De cervix kwam
slechts deels achter de tumor à vue en beide konden
bij vaginaal toucher niet van elkaar worden onderscheiden. Palpatie van de fornices en vaginawanden
was normaal.
Transvaginale echoscopie toonde een kleine uterus
met een normaal aspect en normale ovaria. Het endometrium was 7 millimeter dik met een dens en
regelmatig aspect. De cervix was, voor zover beoordeelbaar, normaal. MRI van het kleine bekken bevestigde een normaal cavum uteri en normale adnexa.
Differentiaaldiagnostisch werd voorlopig gedacht aan
een hemangioom met necrose en infectie, een sarcoom of toch een tumor uitgaande van de cervix.
Ter behandeling van de riekende fluor kreeg patiënte
metronidazol met goed resultaat, en er werd aanvullende diagnostiek aangevraagd.
De MRI toonde rechts naast de cervix een 3,9 x 1,5 x
4,4 centimeter grote laesie. Deze leek uit te gaan van
de vaginavoorwand en door te lopen tot in de rechter
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Figuur 1. MRI waarop het LCH en de genitalia interna te zien zijn. Legenda: 1 = tumor; 2 = fornix; 3 = rectum;
4 = cavum uteri; 5 = cervix.
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Figuur 2. Doorsneden door de tumor (hemotoxyline-eosinekleuring).
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Figuur 3. Detailopnamen, waarin capillaire vaatproliferatie en stromaal oedeem met tevens necrose en ulceratie te zien zijn.

fornix. Er was geen aanwijzing voor in- of doorgroei
in de omgeving of verbinding met de cervix. De verhoogde signaalintensiteit op T2-gewogen opnamen
was suggestief voor een mucineuze inhoud. Rechts
in het bekken werden enkele lymfeklieren gezien (figuur 1).
Cervixuitstrijk en X-thorax toonden geen afwijkingen.
Er was een normaal Hb en Ht en een leukocytengetal van 12,2 × 109/l (referentiewaarde 3,5-11) bij een
BSE van 10 mm/uur (referentiewaarde 0-12). Het CA125 en het CEA waren niet verhoogd (CA-125: 10,6 kU/
ml; referentiewaarde 0-35; CEA: 0,9 μg/l; referentiewaarde 0-2,5).
Onderzoek in narcose toonde een gesteelde tumor
van de vaginavoorwand dan wel fornix anterior, aan
de rechterzijde. Deze werd in toto verwijderd. Het
histopathologisch beeld betrof dat van een benigne
angiomateuze laesie, meest waarschijnlijk een lobulair capillair hemangioom.
Zes maanden later had patiënte geen klachten meer
van fluor. Vanwege haar leeftijd werd geen gynaecologisch onderzoek verricht. Patiënte werd uit de
follow-up ontslagen.

Beschouwing
Epidemiologie
Lobulaire capillaire hemangiomen komen bij mannen en vrouwen ongeveer even vaak voor.2 Wanneer
echter alleen het mucosaal voorkomende LCH bekeken wordt, zijn vrouwen anderhalf 3 tot twee2 keer
zo vaak aangedaan. Het granuloma gravidarum, een
oraal LCH tijdens zwangerschap, heeft een incidentie van 1 tot 2%.1,4 LCH’s komen in alle leeftijdsgroepen voor. Piekincidenties zijn afhankelijk van het
geslacht van de patiënt en de locatie van het LCH.2
Zeldzame gevallen van een LCH in de vagina zijn beschreven.2,5
Pathogenese
Ongeveer een derde van de laesies ontstaat na
trauma en groeit in enkele weken tot een maximale grootte van 1-2 centimeter.1 Een relatie tussen
scheerwondjes en het LCH werd gesuggereerd na de
bevinding dat mannen tweemaal zo vaak in de hals
en vrouwen tweemaal zo vaak aan de benen waren
aangedaan.2 Vaginaal is de laesie beschreven na intravaginale slingplastiek.5 Door schuren van het LCH
tegen de vaginawand of door tampongebruik zouden
ulceratie en necrose kunnen ontstaan.
Ook oestrogenen1,6,7 en progesteron6 lijken een rol te
spelen in de pathogenese van mucosale LCH. De predilectie voor vrouwen en het voorkomen van het granuloma gravidarum onderstrepen dit. Aan de hand
van deze gegevens zouden in de bovenbeschreven
casus het feit dat de menarche reeds was opgetreden
en het tampongebruik van belang kunnen zijn.

Histologie
Histologisch gezien kunnen in het LCH een lobulair
en een ulceratief gebied worden onderscheiden.3 In
het lobulaire gebied ziet men karakteristieke lobulaire vaatproliferatie. In het ulceratieve gebied zijn
oppervlakkige infiltraten met neutrofielen te zien,
evenals stromaal oedeem en irregulaire verwijding
van de bloedvaten (figuren 2 en 3).2,3
Behandeling en prognose
LCH’s kunnen in complete regressie gaan of genezen
waarbij een fibro-epitheliale poliep resteert.1,8 Behandelmogelijkheden bestaan afhankelijk van de lokalisatie onder meer uit complete chirurgische excisie,
lasertherapie, sclerotherapie, cryotherapie en curettage.1,9 Gerapporteerde recidiefpercentages variëren
van 3 tot 23%.10
Differentiaaldiagnose
Differentiaaldiagnostisch kan in deze casus gedacht
worden aan een zeer goed gedifferentieerd angiosarcoom. Een angiosarcoom kenmerkt zich echter door
meer atypie, een hogere mitotische index en een
meer infiltratief groeipatroon.11 Ook kan men denken aan een congenitaal hemangioom, waarbij door
schuren tegen de vaginawand of tampongebruik ulceratie is ontstaan. Mesenchymale tumoren, zoals een
embryonaal rabdomyosarcoom (sarcoma botryoides)
werden uitgesloten op basis van groeipatroon en afwezigheid van atypie.

Conclusie
Bij sanguïnolente fluor moet differentiaaldiagnostisch
worden gedacht aan een vasculaire proliferatie, zoals
het lobulair capillair hemangioom. Omdat trauma en
mogelijk ook geslachtshormonen van invloed zijn op
de pathogenese, dient men aanwezigheid van deze
factoren in kaart te brengen. Als gevolg van schuren
van de groeiende massa kunnen ulceratie en necrose
optreden.
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Samenvatting
Het lobulair capillair hemangioom is een benigne
vasculaire proliferatie die vooral op huid en slijmvliezen voorkomt. Trauma en mogelijk ook hormonale factoren spelen een rol in de pathogenese.
Mucosaal zijn vrouwen vaker aangedaan dan mannen en er bestaat een verhoogde incidentie tijdens
zwangerschap. Vaginale laesies zijn echter zelden
beschreven. Wij beschrijven een 13-jarige patiënte
met een vaginale vasculaire proliferatieve massa,
meest passend bij een lobulair capillair hemangioom. Zij presenteerde zich met toenemend riekende en bloederige fluor. Bij sanguïnolente fluor moet
differentiaaldiagnostisch worden gedacht aan een
lobulair capillair hemangioom.

vascular proliferating mass, most likely a lobular
capillary haemangioma. She visited her general
practitioner with increasingly malodorous and sanguineous discharge. As a differential diagnosis, one
should think of a lobular capillary haemangioma in
case of sanguineous discharge.

Trefwoorden
fluor vaginalis, lobulair capillair hemangioom
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Summary
A lobular capillary haemangioma (LCH) is a benign
vascular proliferation that is predominantly seen
on skin or mucous membranes. Trauma and possibly also hormonal factors influence pathogenesis. Mucous LCH are more prevalent in women
than in men, with a higher incidence during pregnancy. Rare cases of vaginal LCH are reported. We
describe a thirteen-year-old patient with a vaginal
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Een acute vorm van
myeloïde leukemie bij een
patiënt met een verdenking
op HELLP-syndroom
M.P. Oostveen, L.C. te Boome, A.F. Schoffelen, M.B. Rookmaaker,
A. Kuijper en J.B. Derks
Inleiding
Een patiënt met het hemolysis elevated liver enzymes
and low platelets (HELLP)-syndroom presenteert zich
klassiek in het derde trimester met snoerende pijn
in de bovenbuik, gegeneraliseerd oedeem, hoofdpijn,
nausea, braken, hypertensie, anemie en trombocyto
penie. De differentiaaldiagnose van dit beeld bevat
naast obstetrische aandoeningen als acute fatty liver
of pregnancy, ook internistische aandoeningen als
het hemolytisch-uremisch syndroom, trombotische
trombocytopenische purpura, acute exacerbatie van
systemische lupus erythematosus, diffuse intravasale
stolling en leukemie. De incidentie van deze ziekten
is laag, maar de maternale en perinatale mortaliteit
en morbiditeit zijn hoog.1 De pathogenese van deze
ziekten vertoont veel gelijkenissen: vasospasme,
endotheliale celdisfunctie, trombocytenactivatie of
-destructie, microvasculaire trombose en uiteindelijk verminderde weefselperfusie.1 Het stellen van de

juiste diagnose kan moeilijk zijn door de grote overlap in klinische presentatie en afwijkingen in het laboratoriumonderzoek, maar is belangrijk gezien het
feit dat deze ziekten een verschillende behandeling
behoeven.
In deze casus bespreken wij een patiënte die zich in
eerste instantie leek te presenteren met een klassiek
HELLP-syndroom. Het atypische beloop en nadere
analyse van bloedbeeld en stolling leidden uiteindelijk tot een andere diagnose.

Ziektegeschiedenis
Een 32-jarige vrouw (G6P2) werd bij een amenorroeduur van 39 weken verwezen door de verloskundige in verband met hypertensie. De algemene
voorgeschiedenis van patiënte is blanco en de obstetrische voorgeschiedenis toont driemaal een spontane abortus en tweemaal een partus à terme. Eerdere
zwangerschappen gingen gepaard met een milde

Laboratoriumwaarde (referentie)

1e dag van opname

2e dag van opname

Hemoglobine (6,4-8,4 mmol/l2)
Leukocyten (4,0-10,0 109/l)
Leukodif:
monocyten (-)
promyelocyten (-)
erytroblasten (-)
Trombocyten (150-450 x 109/l)
ASAT (< 30 U/l)
lD (< 250 U/l)
Protrombinetijd (11,5-14,5 sec)
Fibrinogeen (2,0-4,0 g/l)
Urinezuur (0,15-0,47 mmol/l)
Creatinine ( 58-103 μmol/l)
Urine totaaleiwit (0,01-0,14)

6,8
2.6

6,3*
3.4

4e dag, bij diagnose
AML-M3 (APL)
5,7*
12,0

38*
52
1084
18,9
0,8
0,52
175
4,01

10,68
0,12
0,24
16*
31
1252
19,6
1,0
0,55
257
8,14

8
36
650
17,2
0.44
150

Tabel 1. Laboratoriumwaarden op dag 1, 2 en 4 van opname.
*Waarden na transfusie met packed cells, trombocyten en fresh frozen plasma.
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zwangerschapshypertensie. De huidige graviditeit
was ongecompliceerd verlopen. Patiënte had sinds
drie dagen last van misselijkheid en een ijzersmaak
in de mond. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een
vrouw met een bloeddruk van 180/105 mmHg (RR
voor graviditeit 160/80 mmHg) en puntbloedingen
op de huid. Onderzoek van de urine toonde een matige proteïnurie en het bloedonderzoek een ernstige
trombocytopenie, een mild verhoogde aspartaataminotransferase, een verhoogde lactaatdehydrogenase
(LDH), een verlengde protrombinetijd (PT) en een
verhoogde creatininewaarde (tabel 1). Onder de
werkdiagnose HELLP-syndroom werd gestart met
magnesiumsulfaat i.v. (1 g/uur na een oplaaddosis
van 5 gram) en prednisolon (2 dd 50 mg i.v.). Vanwege de ernst van de trombocytopenie kreeg patiënte 10 EH trombocyten. Hierna werd patiënte ingeleid
door middel van amniotomie (helder vruchtwater),
waarna patiënte spontaan in partu kwam en 24 uur
na opname beviel van een gezonde zoon met een gewicht van 3450 gram en een apgarscore van 8/10. De
placenta volgde compleet na een actief nageboortetijdperk. Het totale bloedverlies was 750 cc.
Gezien de afwezigheid van pre-eclamptische klachten, de beperkt afwijkende leverenzymen en het
uitblijven van enige verbetering post partum, werd
getwijfeld aan de werkdiagnose HELLP. De differentiaaldiagnose van deze patiënt met persisterende
anemie, trombocytopenie en teruglopende diurese
omvatte onder andere een trombotische microangiopathie (TMA), systemische lupus erythematosus
(SLE), diffuse intravasale stolling (DIS) of leukemie.
Hernieuwd laboratoriumonderzoek (laag fibrinogeen,
zeer hoog LDH, doordalende trombocyten en verlengde stolling) deed het klinisch beeld vervolgens
het meeste passen bij een verbruikscoangulopathie
(DIS). Inmiddels daalde de urineproductie tot < 20
cc/uur, bij een positieve vochtbalans en een verslechterende nierfunctie. Differentiaaldiagnostisch werd
daarom aan trombotische trombocytopenische purpura (TTP) of een hemolytisch-uremisch syndroom

(HUS) gedacht. De anemie, extreme trombocytopenie, petechiën en nierfunctiestoornissen pasten
hierbij. Echter, hiertegen pleitten een niet doorstijgend LDH, een verlengde stolling en de afwezigheid
van fragmentocyten. In overleg met de nefrologie
werd overwogen om met plasmaferese te starten
gezien het belang van deze behandeling bij TTP. De
ADAMTS13 (ook wel bekend als vonwillebrandfactorcleaving protease) activiteit was echter 73% waardoor de diagnose TTP verworpen werd.2 De serologie
voor SLE was negatief en er werden geen atypische
cellen gevonden in de leukodifferentiatie.
Differentiaaldiagnostisch werd vervolgens gedacht
aan: atypische HUS, DIS zonder focus, atypisch
HELLP-syndroom of leukemie. Aan de laatstgenoemde diagnose werd gedacht vanwege de persisterende anemie met afwezigheid van fragmentocyten,
afwezigheid van reticulocytose en trombopenie.
Vervolgens ontstond ook een leukopenie. Bij nader
onderzoek van de leukodifferentiatie door de hematoloog werden 55% microgranulaire promyeloblasten
en promyelocyten waargenomen. Aanvullend werden immunofenotypering van het perifere bloed en
beenmergonderzoek verricht, waardoor de diagnose acute promyelocytenleukemie (APL) kon worden
gesteld (figuur 1 en 2). Gezien het feit dat de leukemie werd gedomineerd door aanwezigheid van abnormale promyelocyten in het beenmerg werd deze
geclassificeerd als APL, ook wel bekend als AML-M3
volgens de French-American-British-classificatie. De
diagnose werd bevestigd door cytogenetisch en moleculair onderzoek. De cytogenetica toonde de karakteristieke translocatie t(15;17) (q22;11) aan. Bij deze
DNA-mutatie is behandeling met all-trans-retinoic
acid (ATRA; een vitamine-A-derivaat) geïndiceerd,
naast chemotherapie. Wanneer hematologische remissie is bereikt, wordt vervolgens gestart met consolidatietherapie.3,4 Hierna zal er gedurende twee
jaar een onderhoudstherapie volgen. De chemotherapie werd gecompliceerd door nierinsufficiëntie,
stollingsstoornissen op basis van DIS, passend bij de

Figuur 1. Perifeerbloeduitstrijk: blastaire bilobaire
cel.

Figuur 2. Beenmergaspiraat: grote cellen, blastair,
gelobd, soms bilobair, enkele met hypergranulatie en
meerdere auerse staven in een blast (takkenbossen).
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APL, en decompensatio cordis op basis van toxiciteit
van de chemotherapie.
Patiënte is op dit moment (een jaar na diagnose) in
complete remissie. De nierfunctie is volledig genormaliseerd en de proteïnurie daalde tot onder de 0,5
gram per 24 uur.

Beschouwing
Een van de belangrijkste laboratoriumafwijkingen
bij patiënte in de casus is de trombocytopenie. Een
trombocytopenie in de zwangerschap kan zowel de
moeder als het ongeboren kind betreffen. Maternale trombocytopenie komt regelmatig voor in de
zwangerschap (7-8%). De meeste zwangeren met
trombocytopenie hebben een zwangerschapgeassocieerde trombocytopenie (75%): dit is een benigne
voorbijgaande aandoening. Het blijft echter belangrijk te denken aan secundaire oorzaken van trombocytopenie in de zwangerschap: pre-eclampsie
en HELLP-syndroom (20%) en overige oorzaken als
EDTA-pseudotrombocytenfenomeen, geneesmiddelengeïnduceerde auto-immuuntrombocytopenie, SLE,
hiv-gerelateerd antifosfolipidensyndroom, DIS, TTPHUS, vitaminedeficiënties, congenitale trombocytenaandoeningen, beenmergziekte en hypersplenisme
(3-5%). Een screening op maternale trombocytopenie bij asymptomatische vrouwen is niet zinvol, maar
gezien de automatische tellingen van bloedcellen bij
een hematologische bepaling kan een trombocytopenie aan het licht komen. De diagnostiek die verder
moet worden ingezet is afhankelijk van het trombocytenaantal. Bij een asymptomatische patiënte en
een trombocytenaantal > 100 × 109/l, is verdere diagnostiek niet nodig. Bij een asymptomatische patiënte en een trombocytenaantal > 75 - < 100 × 109/l is
een hernieuwde telling gerechtvaardigd. Wanneer er
geen klinische verschijnselen ontstaan en de trombocyten > 75 × 109/l blijven, is maandelijkse controle
van het trombocytenaantal voldoende. Een zwangerschapgeassocieerde trombocytopenie is dan waarschijnlijk. Bij een trombocytenaantal < 75 × 109/l of
klachten moet nadere diagnostiek worden verricht
naar secundaire oorzaken.5
Secundaire oorzaken van een trombocytopenie in de
zwangerschap zijn zowel obstetrische als internistische aandoeningen welke opgesomd staan in tabel
2. Hieronder zullen wij ons beperken tot de beschrijving van de differentiaaldiagnosen trombotische microangiopathie en acute myeloïde leukemie.
Trombotische microangiopathie is een zeldzame diagnose in de zwangerschap met een incidentie van
kleiner dan 1:100.000 zwangeren.1 Trombotische microangiopathie kan opgesplitst worden in ziekten
veroorzaakt door afwijkingen in de stollingscascade
(trombotische trombocytopenische purpura) dan
wel door exotoxine geïnduceerde endotheelactivatie (hemolytisch-uremisch syndroom) dan wel door

afwijkingen in het complementsysteem (atypisch
hemolytisch-uremisch syndroom). Deze aandoeningen worden alle gekenmerkt door trombocytopenie,
coombsnegatieve hemolyse en in meer of mindere
mate nierinsufficiëntie. Trombotische trombocyto
penische purpura (TTP) zijn het gevolg van de aanwezigheid van lange vonwillebrandpolymeren die
ontstaan door een verminderde activiteit van het
vonwillebrand-cleaving protease (ADAMTS13). TTP
kan congenitaal of verworven zijn. De verworven
vorm wordt onderverdeeld in een idiopathische en
secundaire vorm. Bij de congenitale vorm en in het
merendeel van de idiopathische vorm van TTP vindt
men bij presentatie een ADAMTS13-activiteit van
< 10%, in tegenstelling tot de secundaire vormen,
waar een ADAMTS13-activiteit wordt gemeten van
meestal boven de 50%. Een verlaagde ADAMTS13activiteit leidt tot trombocytenaggregatie met microvasculaire schade.6
Het is nog onduidelijk of een ADAMTS13-test voldoende onderscheid kan maken tussen TTP en ander microangiopathieën, gezien de sensitiviteit en
specificiteit.2,7-10 De diagnostische waarde van een
ADAMTS13 is beperkt in die zin dat alleen zeer lage
waarden diagnostisch is voor idiopathische TTP.6-10
Goed laboratoriumonderzoek is noodzakelijk om tussen verschillende diagnosen te onderscheiden en bij
een klinisch verdachte TTP direct met behandeling te
starten. Coombsnegatieve hemolyse, fragmentocyten
en trombopenie zijn voldoende voor de diagnose TTP
en geven daarmee indicatie te starten met plasmaferese, tot de diagnose verworpen kan worden. Een
niet-afwijkende ADAMTS13-spiegel alleen is onvoldoende om de diagnose TTP te verwerpen. Laboratoriumonderzoek van patiënte uit de casus toonde een
verlaagd fibrinogeen, afwezigheid van fragmentocyten en een niet doorstijgend LDH, wat een TTP niet
waarschijnlijk maakte. De afwijkende waarden voor
protrombinetijd pasten meer bij een diffuse intravasale stolling. Bij TMA is er slechts een beperkte initiatie van de stollingscascade en heeft de patiënt een
niet afwijkende of slechts gering verlengde protrombinetijd en APTT. Dit in tegenstelling tot de diffuse
intravasale stolling, waarbij sterk verlengde stollingsparameters worden gezien.
Het klassieke hemolytisch-uremisch syndroom wordt
veroorzaakt door bacteriële exotoxines die aan leukocyten en trombocyten binden en tot endotheelactivatie in de microvasculatuur leiden. In het typische
geval betreft het kinderen na een periode van hemorragische enterocolitis door E. coli O157:H7, maar ook
andere E. coli-stammen kunnen HUS veroorzaken.
Klassieke HUS gaat bijna altijd gepaard met nierfunctiestoornissen. Atypische HUS (aHUS) ontstaat
door een congenitale of verworven afwijking in de
remmers van de complementcascade. Dit kan in periodes van stress leiden tot een vicieuze cirkel van
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complementactivatie en microvasculaire schade. Het
is extreem zeldzaam gedurende de zwangerschap en
er zijn slechts enkele casereports beschreven.1 Ook
aHUS leidt bijna altijd tot nierinsufficiëntie. Genetische analyse toont bij aHUS vaak afwijkingen in de
complementfactoren. In tegenstelling tot TTP is er
geen snelle test om de diagnose HUS te stellen.
De behandeling van trombotische microangiopathieën is plasmaferese met plasma-infusie.9 In tegenstelling tot HELLP is het inleiden van de baring geen
doel. De mortaliteit van TTP en HUS gedurende de
zwangerschap is de laatste jaren sterk gedaald, onder andere door de komst van eerdere detectie en
goede behandeling, maar blijft hoog (0-10%).7, 11-13
De uiteindelijk gediagnosticeerde AML is bij volwassenen de meest frequent voorkomende vorm van
acute leukemie. De symptomen waarmee de ziekte
zich manifesteert, zijn het gevolg van infiltratie van
het beenmerg door leukemische blasten, waardoor een verdringing van de normale hematopoëse
ontstaat, met een anemie, leukopenie en/of trombocytopenie als gevolg. Bij het type M3 wordt activering van de fibrinolyse gezien met als gevolg een
levensbedreigende verhoogde bloedingsneiging. Een
belangrijk gegeven is dat bij leukemie er een afwezigheid is van reticulocyten en vaak van fragmentocyten, terwijl deze bij een perifere hemolyse zoals bij
HELLP en TTP aanwezig blijven.
Cytologisch, morfologisch, immunofenotypisch, cytogenetisch en moleculair onderzoek van bloed en
beenmerg wordt ingezet voor het karakteriseren van
leukemie. Belangrijk bij deze leukemie is de translocatie t(15;17). Bij een t(15;17) fuseert het retinoic acid
receptor alpha-gen (RARα-gen) met het promyelocytic leukemia- of PML-gen. Het RARa speelt een rol bij
groei en differentiatie van myeloïde cellen. Het nieuw
ontstane PML-RARa-fusie-eiwit speelt een sleutelrol
in de pathogenese van APL: door de reciproke translocatie kan er geen myeloïde maturatie meer optreden.3 Behandeling met all-trans-retinoic acid (ATRA)
zorgt ervoor dat de leukemiecellen alsnog kunnen
differentiëren.3
APL is een vorm van acute myeloïde leukemie met de
beste prognose.4 Een van de grootste risico’s van APL
zijn de complicaties van diffuse intravasculaire stolling. Bij diffuse intravasale stolling treden trombocytenaggregatie en fibrinevorming op in de bloedbaan.
Fibrinogeen en andere stollingscomponenten worden
hierbij verbruikt, waardoor de protrombinetijd en de
APTT sterk verlengd zijn. De overleving is goed als
men deze fase doorstaat. Onmiddellijke behandeling
met ATRA is zeer effectief gebleken en heeft de mortaliteit door bloedingcomplicaties sterk doen dalen.
Een belangrijk leermoment is dat de TMA’s de basis
vormen van de besproken differentiaaldiagnosen in
dit casereport. De kans dat u als lezer de diagnose

M3 bij een vergelijkbare casus nog eens zal stellen
is nihil. Acute leukemie hoort dan ook thuis in de
DD van trombocytopenie, maar niet in de DD van de
TMA’s. Het onderscheid tussen DIS en micro-angiopathie wordt hiermee benadrukt.
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Bloeddruk→
Purpura, petechiën
koorts

↓↓
↑↑
↑↑

Bloeddruk→
Purpura, petechiën
oedeem

→

Atypische HUS
Postpartum, abdominale pijn,
nausea, braken, gastrointestinale
bloedingen, vermoeidheid

↓
→
↑
↓
→/↓

Bloeddruk→/ ↑, koorts,
vlindervormig erytheem gelaat,
discoïde lupus, purpura, syndroom
van Raynaud, mondulcera

→↑
Focale neurologische
verschijnselen mogelijk

SLE
Invloed van zwangerschap op SLE:
15-60% kans op exacerbatie van
SLE tijdens zwangerschap of
postpartum. Artralgie, myalgie
serositis, lichtovergevoeligheid
abdominale pijn, retina vasculitis

Bloeddruk →, Bleekheid, purpura,
petechiën

→

AML-M3/ APL
Malaise, vermoeidheid, infecties,
bloedingen

HELLP
Derde trimester,
epigastrische of
RUQpijn, nausea,
braken

↓↓
↑↑
↑↑

↓↓↓

→/↑
↑
↑

Anamnese
(incl. predilectie in
relatie tot zwangerschapsduur)

↓↓↓

→
↑↑
↑

→
PTT →/APTT↑
→

TTP
Geen predilectie in relatie tot
zwangerschapsduur,
abdominale pijn, nausea,
braken, gastrointestinale
bloedingen, vermoeidheid,
koorts

→
→
→
↑↑
→/(↓)
→
↑↑
↑

→
→
→

→

AFLP
Derde trimester,
malaise, anorexie,
nausea, braken,
epigastrisch of
RUQpijn, hoofdpijn,
icterus, 15-20%
symptoomloos
→/ ↑
Encefalopathie

↓
↑
↑
↑
↓↓
↑↑↑
eerst →/ later ↓
↑↑

→
→
→

→

→/ ↓

LO

Neurologische
verschijnselen

↑↑
↑
↑
↓
↑
↓

→

↓↓

↑↑
Hoofdpijn, visuele
veranderingen, afasie, TIA’s,
confusie, coma

→
→
↓
↑

↓

→/↑
Pre-eclampsie:
hoofdpijn,
scrotomen,
tintelende vingers
Eclampsie
Bloeddruk ↑↑
oedeem

Lab
Bloedbeeld
Hb
Fragmentocyten
Reticulocyten
Leukocyten
Thrombocyten
Lever
ASAT/ALAT
LDH
Bilirubine
Stolling
Fibrinogeen
PTT/APTT
Antitrombine
↑

↓

→/↑
↑

↓ ( sec aan DIS)
PTT↑ / APTT→/↑ (sec aan DIS)/
→/↓

→/ ↓ (sec aan DIS)

↑

Beenmergbiopt: hypo- normo- of
hypercellulair
Cytomorfologisch,
immunofenotypisch, cytogenetisch
en moleculair- genetisch onderzoek

Mutaties complement regulerende
eiwitten
Serum C3 ↓, C4 →

↑
↑

→/ ↑ (sec aan DIS)

↑
↑

Von Willebrand cleaving
protease ↓↓

↑
↑

ANA
anti-dsDNA
antifosfolipidenantistoffen
Serum C3↓, C4↓

↑
→

Hypoglycemie↓↓
Pancreatitis: Amylase↑
lipase↑
Ammoniak↑

Bloeddruk↑, zieke
patiënt, icterus,
subfebriele temperatuur,
ascites, bloedingen

Urinezuur
↓

Overig

↑↑
→

Tabel 2. Differentiaaldiagnosen van hemolytische anemie en thrombocytopenie bij de zwangere.
↓: daling. →: binnen normaalwaarden. ↑: stijging

Urine
Proteïnurie
Hematurie

↓
→
↓
→/↓
→/↓

Nierfunctie
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Samenvatting
In dit casereport beschrijven wij een patiënte
die zich presenteerde met de symptomen van
een klassiek HELLP-syndroom. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan acute fatty liver of
pregnancy, hemolytisch-uremisch syndroom,
trombotische trombocytopenische purpura, en
systemische lupus erythematosus. Het afwijkende
klinische beloop gecombineerd met de subtiele
laboratoriumafwijkingen bracht ons uiteindelijk
tot de diagnose acute myeloïde leukemie. Aan de
hand van deze casus bespreken wij een aantal
interne aandoeningen die zich als HELLP kunnen
presenteren en bieden handvaten voor de differentiaaldiagnostiek.
Trefwoorden
HELLP-syndroom, acute myeloïde leukemie, acute
promyelocytenleukemie, trombotische trombocytopenische purpura, hemolytisch-uremisch syndroom, acute fatty liver, systemische lupus erythematosus
Summary
In this case report we describe a patient who presented herself with symptoms of hypertension,
nausea, hemolysis, elevated liver enzymes, and low
platelets. The differential diagnosis included HELLP
syndrome, acute fatty liver of pregnancy, haemolytic uraemic syndrome, thrombotic thrombopenic
purpura, systemic lupus erythematosus and acute
myeloid leukaemia. Her clinical features, combined
with abnormalities in her laboratory findings, eventually led to the diagnosis of diffuse intra vascular
coagulation as a result of acute myeloid leukaemia. This case illustrates that careful evaluation is

needed in every patient who presents herself with
symptoms of the HELLP Syndrome.
Keywords
HELLP syndrome, acute myeloid leukemia, thrombotic thrombocytopenic purpera, haemolytic uraemic syndrome, acute fatty liver, systemic lupus erythematosus
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Multipele mature cysteuze
teratomen van de ovaria:
een casereport
A.C.M. Mulders, J.M.A. Pijnenborg en H.J.H.M. van Dessel
Introductie
Het benigne matuur cysteus teratoom (MCT), in de
wandelgangen vaak dermoïdcyste genoemd, werd in
de 17e eeuw beschreven als ‘heksencyste’ en staat
ook wel bekend als ‘wondergezwel’.1 Deze bijzondere benamingen worden ingegeven door het feit dat
in een dergelijke tumor allerlei weefselcomponenten kunnen voorkomen, zoals haren, talg en tanden.
Het is de meest voorkomende goedaardige primordiale kiemceltumor van de ovaria en wordt meestal gevonden bij vrouwen in de fertiele levensfase.
MCT’s groeien langzaam,2 zijn in de meerderheid
van de gevallen asymptomatisch 3 en worden vaak
als toevalsbevindingen gediagnosticeerd bij echoscopie, computertomografie (CT) en magnetic resonance imaging (MRI).2 Indien symptomatisch zijn de
klachten vaak aspecifiek: buikpijn en zwelling van
de buik, maar acute verergering treedt vaak op bij
een torsie of ruptuur.4 Echografische beeldvorming
is meestal voldoende om de diagnose te stellen. Chirurgische verwijdering van de dermoïdcysten is de
behandeling van eerste keus.
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Wij beschrijven hier een patiënte die zich tweemaal
presenteert met multipele ovariële MCT’s met een
interval van enkele jaren. Door het beiderzijds, simultaan en meermalig voorkomen van meerdere
MCT’s bij één patiënte, en het tevens voorkomen bij
haar zus, vroegen we ons af of er genetische oorzaken zijn die het ontstaan van een dermoïdcyste verklaren. We bespreken initiële en recente literatuur
met inzichten in de pathogenese met specifieke aandacht voor een mogelijke genetische achtergrond.

Casus
Een 21-jarige nulligravida werd in 2001 verwezen in
verband met sinds twee maanden aanvalsgewijze
buikpijn gelokaliseerd links onder in de buik. De
voorgeschiedenis was blanco. Behoudens orale anticonceptie (Microgynon 30) gebruikte zij geen medicatie. Bij lichamelijk onderzoek van de buik werd
een demping gepalpeerd onder in de buik tot halverwege symfyse-navel. Bij vaginaal toucher was er
een matig mobiele uterus met een palpabele tumor

in het cavum Douglasi. Transvaginale echoscopie liet
een uterus van normale grootte zien met daarnaast
een cyste van 12 x 7 x 8cm met echodense en transsone partijen. Een exploratieve laparotomie werd
verricht, omdat ondanks de echoscopische kenmerken van een MCT rekening gehouden werd met de
mogelijkheid van een maligniteit. Bij inspectie vond
men een cysteuze afwijking van het linker adnex
en meerdere kleinere cysteuze afwijkingen rechts.
Het linker adnex werd verwijderd. Door middel van
vriescoupe werd de tumor als benigne geclassificeerd waarbij alle histologische kenmerken wezen
op een MCT. Rechts werden zeven kleine cysten verwijderd, waarbij het resterende ovarium inverterend
werd gesloten. Pathologisch onderzoek van de cyste
van het linker ovarium toonde een benigne meerkamerige MCT met diverse schotten en compartimenten. Ook de zeven cysten uit het rechter ovarium
bleken MCT’s. Bij controle zeven maanden na de ingreep waren geen cysten zichtbaar bij echografisch
onderzoek.
Begin 2010 wordt bij patiënte, nog steeds nulligravida maar nu met kinderwens in de nabije toekomst, opnieuw gynaecologisch onderzoek verricht.
Bij echoscopie wordt een ruimte innemend proces
gezien in het rechter ovarium, sterk verdacht voor
een MCT. Besloten wordt tot een laparotomie om de
kansen op het sparen van het resterende ovarium te
vergroten. Hierbij wordt een mobiel cysteus ovarieel
proces met vaste structuren gevonden. Vervolgens
wordt een cystectomie verricht, waarbij het ovarium
wederom kan worden gespaard. Pathologisch onderzoek laat twee bolvormige MCT’s zien met diameters
van 10 en 6 cm met botfragmenten, sebum, haren
en mucineus weefsel. Microscopie toont meerlagig
plaveiselcelepitheel, respiratoir cilindrisch epitheel,
kraakbeen met seromucineuze klierbuizen, intestinaal epitheel, matuur vetweefsel en zenuwweefsel.
Er zijn ook nu geen aanwijzingen voor immaturiteit
of maligniteit. Bij navraag blijkt dat bij een zus van
patiënte in 2006 op 12-jarige leeftijd ook een MCT is
verwijderd.
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Beschouwing
Het betreft hier een casereport van een patiënte
waarin vier elementen wijzen op een aangeboren
aanleg voor een MCT: multipele tumoren in één individu, bilateraal voorkomen, het voorkomen van
meerdere MCT’s in één ovarium met een tijdsinterval van negen jaar en het voorkomen bij een eerstegraads familielid.
De tot op heden algemeen aanvaarde verklaring
voor het ontstaan van een MCT stamt uit 1975, toen
Linder et al. suggereerden dat willekeurige autofertilisatie van een enkele oöcyt vlak na een geslaagde
meiose I de oorzaak is.5 Het belangrijkste argument
vóór deze theorie is dat de diploïde cellen van het
MCT overwegend homozygoot zijn voor een aantal
centromere markers waarvoor de vrouw heterozygoot is, met daarbij de DNA-karyotypering 46,XX.
Door toevallige autofertilisatie ontstaat een grotendeels homozygote cel die uitgroeit tot weefsel met
kenmerken van verschillende kiembladen. Linder et
al. geven twee mogelijke verklaringen: de oöcyt ondergaat geen meiose II of er vindt fusie plaats van
het tweede polair lichaam met de oöcyt. Dit proces
van zelfbevruchting wordt parthenogenese genoemd
en komt fysiologisch alleen voor bij een aantal ongewervelden, vissen en reptielen. In de studie van
Linder et al. bleek een klein deel van de cellen wel
heterozygoot. Loci van enkele onderzochte markers
lagen distaal van de centromeer en zijn daarmee vatbaar voor crossing-over tijdens meiose I. De auteurs
schreven deze bevinding dan ook toe aan toeval.5
Er zijn echter ook andere mogelijke verklaringen.
Carritt et al. beschrijven vier teratomen afkomstig
van één patiënte met centromere markers die identiek zijn aan die van het individu. Zij leiden hieruit
af dat ook falen van meiose I, dan wel fusie van de
oöcyt met het eerste polair lichaam, tot een MCT
kan leiden.6 Parrington et al. onderschrijven dit. Zij
beschrijven MCT’s waarbij het DNA voor een scala
aan zowel chromosomale markers als enzympolymorfismen volledig homozygoot is. Dit is door
crossing-over tijdens meiose I onwaarschijnlijk. In
aanvulling op het falen van meiose I als verklaring,
geven zij de, louter theoretische, mogelijkheid dat
endoreduplicatie van een matuur ovum is opgetreden.7 Hierbij zou het haploïd genoom gedupliceerd
worden zonder dat mitose volgt, waardoor deze cel
volledig homozygoot diploïd wordt. Genetisch gezien is dit het vrouwelijke equivalent van de complete molazwangerschap.
Een aantal mechanismen worden in 1990 in een studie door Surti et al. samengebracht. Zij analyseren
102 MCT’s en vinden dat 65% van alle MCT’s van
één enkele kiemcel afkomstig is na meiose I en falen

van meiose II óf endoreduplicatie van een matuur
ovum. De overige 35% wordt veroorzaakt door falen
van meiose I, dan wel fusie van de oöcyt met het
eerste polaire lichaam.8
In 2005 wordt een studie gepubliceerd waarin, conform de parthenogenetische theorie, het merendeel
van humaan MCT-weefsel concordante homozygote
allelen bevat. Een klein deel echter zou discordante homozygote allelen bevatten. Dit betekent dat er
in een deel van de MCT’s toch een verschil bestaat
tussen DNA van het tumorweefsel en het individu.
Discordantie is niet te verklaren door crossing-over.
Deze bevindingen zijn wederom niet in lijn met de
hypothese dat een MCT enkel en alleen van een
postmeiotische cel afkomstig is. De auteurs suggereren dat een teratogeen effect plaatsvindt in de premeiotische kiemcel, die daarna meiose ondergaat.
Daarmee zouden progenitorcellen met een discordante homozygote genotypering ontstaan.9 De studie
is helaas klein opgezet en er is geen schatting mogelijk over de proportie van de MCT’s waarbij dit mechanisme een rol speelt. Afgaand op de studie van
Surti et al. zou theoretisch maximaal 35% van alle
MCT’s te verklaren zijn door een vooralsnog ongeïdentificeerde teratogene factor in de premeiotische
fase.8
Er is nog een mogelijke verklaring aangeleverd door
Muretto et al. Zij leggen een relatie tussen het aantal
bi-ovulaire cellichamen – het samengaan van twee
primaire follikels op de ovaria – en het ontstaan van
MCT’s.10 Dit zou betekenen dat het pas misgaat met
de oöcyt na volledige meiose I en II. Een onderliggende oorzaak laten de auteurs in het midden.
Is er nu een genetische predispositie mogelijk voor
het ontwikkelen van een MCT? Het is bekend dat
ze in 10-17% van de gevallen bilateraal voorkomen.11
Daarnaast zijn er verschillende casereports over het
familiair voorkomen van matuur cysteus teratoom.12
In 2003 laten Caspi et al. in een case-controlstudie
zien dat 10% van de vrouwen met een matuur cysteus teratoom een eerstegraads familielid heeft met
een matuur cysteus teratoom.13 Er lijken dus wel
degelijk aanwijzingen te bestaan voor genetische
predispositie voor het ontwikkelen van een matuur
cysteus teratoom. Een mogelijke invulling van deze
genetische component kwam recent aan het licht. In
2009 werd een studie gepubliceerd met transgene
muizen met een induceerbare remming van de expressie van GATA4. GATA4 is een transcriptiefactor
die in het muizenembryo betrokken is bij de aanleg
van de cardiale buis. In vivo is GATA4 van belang
voor het functioneren van het hart en endocriene organen. Langdurige onderdrukking van de expressie
van dit eiwit leidt in deze studie, naast een aantal
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cardiale veranderingen, tot formatie van ovariële teratomen bij 10% van de vrouwelijke muizen. Histologisch onderzoek toont cysteus weefsel met zowel
ectodermale als mesodermale structuren.14 Het is
echter niet bekend of de humane variant GATA4 bij
de mens ook kan leiden tot een verhoogde kans op
het ontstaan van een MCT.

5.

6.

Conclusie
Concluderend beschrijven wij een patiënte met multipele ovariële MCT’s, waarbij de factor toeval in de
etiologie onwaarschijnlijk is. De parthenogenetische
theorie is de belangrijkste, maar niet de enige verklaring voor het ontstaan van een MCT. Een genetische component lijkt een rol te spelen bij ten minste
een deel van de MCT’s. Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat een afname van de expressie van
de transcriptiefactor GATA4 een mogelijke teratogene factor voor premeiotische kiemcellen een rol lijkt
te spelen bij het ontstaan van MCT’s. Als de relatie
tussen het ontwikkelen van een MCT en expressie
van humaan GATA4 kan worden bevestigd, zou dit
voor ten minste een deel van de patiënten de genetische predispositie verklaren.

7.
8.

9.

10.

11.
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Samenvatting
Het benigne matuur cysteus teratoom is de meest
voorkomende goedaardige kiemceltumor van de
ovaria. Het weefsel van deze primordiale kiemceltumor kan kenmerken vertonen van alle embryonale kiembladen. Wij beschrijven een 30-jarige
patiënte met multipele ovariële mature cysteuze
teratomen. Het beiderzijds, simultaan en meermalig voorkomen bij één patiënte, en tevens bij een
eerstegraads familielid suggereert een aangeboren
predispositie. Of deze predispositie genetisch van
aard is, is onduidelijk omdat de pathogenese van
het mature cysteuze teratoom nog niet is opgehelderd. We bespreken oorspronkelijke en recente
literatuur met inzichten in de pathogenese met
specifieke aandacht voor een mogelijke genetische
achtergrond.
Trefwoorden
matuur cysteus teratoom, dermoïdcyste
Summary
The benign mature cystic teratoma is the most
common benign neoplasm of the ovaries. It is a primordial germ cell tumor and can contain tissues
derived from all embryonic layers. We present a
30-year old patient with recurrent and multifocal
ovarian mature cystic teratomas. Due to the bilateral, simultaneous and recurrent presence of the tu-

mor, and the occurrence in at least one first degree
family member, it is hypothesized that a genetic
predisposition is responsible for the development.
We discuss historical and recent relevant literature
with insights in the pathogenesis with attention for
a potential genetic background.
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Hyperbilirubinemie:
De implementatie van een
nieuwe richtlijn
E.S.A. van den Akker en P.H. Dijk
namens de werkgroep hyperbilirubinemie
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U ontvangt bij dit nummer van het NTOG een samenvattingskaart van de richtlijn hyperbilirubinemie.
Deze kaart is speciaal voor u als verloskundig hulpverlener ontwikkeld, om u te helpen bij de implementatie van deze richtlijn.
De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde,
met ondersteuning van het kwaliteitsinstituut voor
de gezondheidszorg (CBO), en met financiële steun
van ZonMW in het kader van het programma Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO).
In deze publicatie gaan we in op het implementeren
van een nieuwe richtlijn.
Sinds september 2008 staat de multidisciplinaire
richtlijn voor preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen op de
website van de NVOG. Nadat de richtlijn door de
desbetreffende beroepsgroepen was goedgekeurd,
verscheen in 2009 in het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde een artikel waarin de belangrijkste elementen inhoudelijk werden besproken1. In de
laatste alinea werd reeds aandacht besteed aan de
implementatie: “Deze omvangrijke richtlijn (97 pagina’s) omvat aanbevelingen voor alle zorgverleners
die betrokken zijn bij de zorg van pasgeborenen. De
aanbevelingen staan verspreid in de richtlijn. Om de
toepassing in de dagelijkse praktijk te optimaliseren
is een implementatietraject gestart. Dat omvat een
nieuwe rangschikking en gerichte verspreiding onder
de verschillende zorgverleners van de voor hen relevante aanbevelingen, tabellen en grafieken. Verder
hebben de opstellers voorstellen voor zorgprotocollen, onderwijsmodules en meetinstrumenten voor de
kwaliteitsindicatoren ontwikkeld.”
Het implementatietraject van de bovengenoemde
richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun
van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) in het
kader van het programma Stichting Kwaliteitsgelden
Medisch Specialisten. De oorspronkelijke opstellers

van de richtlijn hyperbilirubinemie werden uitgenodigd deel te nemen aan het ontwikkelen van het implementatietraject.
Het uitbrengen van een richtlijn is niet het eindpunt
van verbetering in de zorg. De implementatie is een
geheel van doelgerichte, samenhangende activiteiten
om de invoering van een bepaalde werkwijze of product te bewerkstelligen of een bepaalde verandering
op gang te brengen.2 Implementatie is een proces dat
individuen, teams of organisaties stapsgewijs moeten
doormaken om tot verandering te komen. Dit proces
kan worden ingedeeld in verschillende fases.
In de eerste fase was het aandachtspunt van de implementatiewerkgroep het verder ontwikkelen van
hulpmiddelen zoals samenvattingskaarten, stroomschema’s, tabellen, grafieken, computerprogramma’s
en onderwijsprogramma’s, gebruiksaanwijzingen
voor transcutane bilimeters. Deze hulpmiddelen bevorderen het gebruik van de richtlijn in de praktijk.
In de tweede fase worden de richtlijn en de hulpmiddelen via diverse kanalen verspreid in Nederland. De
ontwikkelde samenvattingskaarten worden verspreid
onder de betreffende beroepsgroepen en de website
www.babyzietgeel.nl wordt bij de beroepsgroepen
bekend gemaakt.
In de derde fase, de oriëntatiefase, gaat het erom de
doelgroep geïnteresseerd en betrokken te krijgen. In
de fase van inzicht wordt de doelgroep geïnformeerd
wat de vernieuwingen inhouden waarbij het gevoel
moet ontstaan dat deze vernieuwingen noodzakelijk zijn. Ook inzicht in de meerwaarde van de vernieuwing behoort bij deze fase. Scholingsdia’s voor
lokaal onderwijs werden ontwikkeld en worden
verspreid. In de acceptatiefase gaat het erom dat de
doelgroep echt gemotiveerd raakt om de vernieuwingen van de richtlijn toe te gaan passen. Middels publicaties zoals deze hopen we dat u geïnteresseerd
raakt. In de fase van veranderen worden de vernieuwingen daadwerkelijk toegepast in de praktijk. Door

naam
patiëntnummer
geboortedatum

geboortetijd

zwangerschapsduur

geboortegewicht

Bilicurve a terme kinderen > 35 wkn
500
480
460
440

420 laag risico WT

420
400

380 midden risico WT
360 laag risico FT

380

TSB (umoI/I)

360
340

320 hoog risico WT
300 midden risico FT

320
300
280

260 hoog risico FT

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
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40
20
0
0

12

24

36

48

60

72

leeftijd (in uren)

wisseltranfusiegrens (WT)
fototherapiegrens (FT)

84

96

5

6

7 e.v.

leeftijd (in dagen)

Risicostatus
laag risico
38+0 wkn zonder risicofactor
midden risico 38+0 wkn met risicofactor of
35+0 - 37+6 wkn zonder risicofactor
hoog risico 35+0 - 37+6 wkn met risicofactor

Download van www.babyzietgeel.nl

Risicofactoren
- bloedgroepantagonismen
- andere hemolytische aandoeningen
- asfyxie (AS 5 min < 5 of
navelstreng pH < 7.0
- ziek, suf, verdenking infectie/sepsis
- (albumine < 30 g/l, indien bepaald)
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het verspreiden van de eerder ontwikkelde hulpmiddelen vergemakkelijken we voor u de toepassing.
Men kan op deze manier de voordelen van de vernieuwingen zelf ervaren. In de fase van behoud van
veranderingen gaat het erom dat de nieuwe richtlijn
beklijft door bijvoorbeeld inbedding in protocollen
en het realiseren van randvoorwaarden.
Op de website www.babyzietgeel.nl vindt u alle
informatie en hulpmiddelen voor de betrokken
beroepsgroepen. Ook ouders die meer achtergrondinformatie willen hebben over het geel zien van hun
kind, kunnen op deze website terecht. Met al deze
hulpmiddelen kunt u regionaal aan de slag om samenwerkingsafspraken en protocollen vast te leggen.
Het document werkafspraken bilirubinemetingen
kan daarbij helpen. Alle stroomdiagrammen, tabel-

len en uiteraard de grafiek met de bilirubinecurven
kunt u downloaden en gebruiken voor uw lokale protocollen.
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De richtlijn Herhaalde
miskraam
W. Vlaanderen

De tweede versie van de NVOG richtlijn Herhaalde
miskraam (2007) is ongetwijfeld een verbetering
vergeleken met de eerste uit 1999. De term ’habituele abortus’ is verlaten omdat daar de suggestie van
uitging dat het een specifieke aandoening zou betreffen. Ook verdween terecht de redenering dat uit
het verschil tussen de verwachte kans van 0,34%
op drie achtereenvolgende miskramen (15 x 15 x
15%) en de geobserveerde kans van 1% zou kunnen
worden geconcludeerd dat de herhaling maar voor
een deel op toeval kan berusten. Het enige namelijk dat uit deze frequentie kan worden opgemaakt
is dat sommige mensen meer dan gemiddeld kans
hebben op een miskraam (en andere minder), zoals
dat bij de meeste aandoeningen het geval is. Een
belangrijke verbetering betreft voorts het invoegen
van de tabel betreffende de prognose gerelateerd
aan de leeftijd en het aantal doorgemaakte miskramen, en het advies deze over het algemeen gunstige
prognose met de patiënten te bespreken. Het advies
om terughoudend te zijn met in zwang zijnde of nog
uit te vinden ’behandelingen’ is daarvan het logisch
vervolg. Niettemin bevat de richtlijn een aantal
dwaalsporen die de lezer van deze centrale boodschap af kunnen leiden:

1. Oorzaak onbekend?
Paragraaf 1: Bij ongeveer de helft van de paren met
herhaalde miskraam speelt een onderliggende oorzaak of risicofactor een rol.
Paragraaf 2,7: Bij ten minste de helft van de paren
met herhaalde miskraam levert de diagnostiek geen
onderliggende oorzaak op en luidt de uiteindelijke
diagnose: onverklaarde herhaalde miskraam, of
herhaalde miskraam e.c.i.
Het bij elkaar voegen van oorzaken en risicofactoren is verwarrend. Risicofactoren zoals oudere
leeftijd en het reeds doorgemaakt hebben van een
miskraam verhogen de kans dat de volgende zwangerschap weer in een vroege miskraam eindigt,
maar kunnen moeilijk als oorzaak worden aangemerkt. Mogelijk oorzakelijke factoren worden ook
genoemd in de richtlijn maar de oogst is mager en
komt op geen stukken na in de buurt van de 50%.
Aan de vroege miskraam ligt in 95% van de gevallen embryonale sterfte ten grondslag.1 Bij nauwkeu-

rig macroscopisch onderzoek van abortusproducten
wordt in twee van de drie gevallen een lege vruchtzak gevonden, in de overige gevallen een embryo
dat in een zeer vroeg stadium in zijn ontwikkeling
gestopt is. De oorzaak van deze sterfte is op zijn
beurt in ongeveer 50 of 60%2 van alle vroege miskramen aneuploïdie. Wordt dit misschien bedoeld
met het bovenstaande ’de helft e.c.i.’? Dat lijkt niet
zo, gezien het gebruik van de term diagnostiek.
Maar als dat wel zo bedoeld zou zijn dan is het
eveneens onterecht, want er zijn weinig argumenten om aan te nemen dat de euploïde helft normaal
zou zijn: lege vruchtzakken zijn soms euploïde, embryo’s met neuraalbuisdefecten eveneens. Onderzoek naar genoomafwijkingen op submicroscopisch
niveau bij euploïde miskramen is nog maar net begonnen maar heeft al suggestieve afwijkingen opgeleverd.3 Dat ongeveer 85% van de vrouwen met
herhaalde miskraam vroeger of later een doorgaande zwangerschap bereikt4 wijst er al op dat een maternale oorzaak zeldzaam moet zijn.
De zin hierboven zou daarom vervangen moeten
worden door: Maternale oorzaken bij de herhaalde
vroege miskraam zijn zeldzaam, bijna altijd zijn
aanlegstoornissen van de vrucht de primaire oorzaak.
Dit is niet alleen een semantische kwestie. De onduidelijke mededeling dat in de helft van de gevallen de oorzaak onbekend is, wordt nu veelal
als argument gebruikt om een nieuwe therapie uit
te proberen, zoals behandeling met antistollingsmiddelen.5,6 Ook al wordt zo’n onderzoek keurig
uitgevoerd volgens de huidige standaard met randomisatie en een controlegroep, als het uitgangspunt
niet deugt is zo’n onderzoek verspilde energie en
kan de negatieve uitkomst met zekerheid worden
voorspeld. Als er al zeldzame patiënten zijn waar
maternale oorzaken een rol spelen en behandeling dus theoretisch mogelijk zou zijn, dan zijn die
zo verstopt in de massa van gewone door ovulaire
oorzaken veroorzaakte miskramen dat er enorme
aantallen patiënten nodig zijn om een statistisch
betrouwbaar effect te kunnen vinden. Onderzoek
naar een therapeutisch effect van een behandeling
is alleen uitvoerbaar in speciale gevallen bijvoorbeeld bij vrouwen met herhaalde miskraam in het
tweede trimester, of herhaalde miskraam van een
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vitale foetus. In deze gevallen is een maternale oorzaak niet ondenkbaar en onderzoek mogelijk en
wellicht nuttig.

2. Karyotypering?
Paragraaf 2,1: Karyotypering van man en vrouw
dient te worden geadviseerd na de tweede abortus
als de vrouw onder de 34 jaar is, en bij vrouwen
tussen 34 en 39 jaar als er bovendien sprake is van
een positieve familieanamnese voor wat betreft miskramen.
Dit onderzoek heeft geen nut voor het onderzoek
naar oorzaak van de miskramen, maar zou aanleiding kunnen vormen voor prenataal onderzoek in
een volgende zwangerschap ter voorkoming van de
geboorte van een kind met congenitale afwijkingen.
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In een fraai onderzoek van de verkregen resultaten
bij 12.000 echtparen4 werd echter op overtuigende
wijze aangetoond dat karyotypering van patiënten
met herhaalde miskraam vrijwel niets oplevert. In
3,2% werd bij een van de (wens)ouders een gebalanceerde translocatie aangetroffen. Bij 0,7% van
deze echtparen ontstond in een volgende doorgaande zwangerschap een kind met een ongebalanceerde translocatie en daardoor ernstige congenitale
afwijkingen. De a priori kans bij de echtparen met
herhaalde abortus op een kind met zo’n afwijking is
dus 0,7% maal 3,2% is 0,0024%, anders gezegd 2
op de 10.000, uiterst gering in vergelijking met het
gemiddelde risico op een ernstige congenitale afwijking in de bevolking, dat meestal op 2% wordt geschat. De poging om de oogst te vergroten door een
betere selectie van te onderzoeken echtparen zoals
in de richtlijn geadviseerd helpt slechts marginaal:
twee of drie keer heel weinig blijft heel weinig. De
evidente nadelen van deze vorm van screening wegen daarom zwaar. Het heeft even geduurd maar in
haar recente proefschrift concludeert de eerste auteur van genoemde artikelen dan ook: Het karyotyperen van paren met herhaalde miskraam is niet
efficiënt en zou daarom kunnen worden afgeschaft.7

3. Een speciale polikliniek voor herhaalde
miskraam?
Paragraaf 3: De psychosociale begeleiding verdient
extra aandacht en verwijzing van het paar naar een
Early Pregnancy Unit voor preconceptionele diagnostiek en advies en participatie in lopend onderzoek verdient aanbeveling.
Het eerste deel van deze zin kan zonder meer worden onderschreven. De teleurstelling bij de echtparen die getroffen worden door achtereenvolgende
miskramen kan zeer groot zijn. Zeker als hieraan
nog niet de geboorte van een voldragen kind voor-

af ging, is het begrijpelijk dat de wanhoop toeslaat
en de betreffende echtparen aandringen op nader
onderzoek en uiteraard behandeling. Uitleg en
geruststelling moge werken na één of misschien
twee miskramen, na drie of meer wordt dit door
veel slachtoffers haast niet meer geaccepteerd.
Ze willen ’hogerop’ en dan lijkt het geen slechte
uitweg de patiënten te verwijzen naar zo’n speciaal universitair spreekuur. En deelnemen aan trials voor ’veelbelovende’ behandelingen geeft weer
hoop.
Maar uit de richtlijn zelf kan al worden geconcludeerd dat zo’n spreekuur weinig te bieden heeft. Er
is een keurige tabel van wat wel en wat niet zou
moeten gebeuren. Roken staken, afvallen bij overgewicht, preconceptioneel starten met foliumzuur,
het zijn de normale adviezen bij kinderwens. Naar
weinig voorkomende en slecht omschreven aandoeningen als hyperhomocysteïnemie en het antifosfolipidensyndroom kan worden gezocht, maar de
relatie met herhaalde vroege miskraam is dubieus,
en de met behandeling ervan verkregen resultaten
zijn omstreden.
Het is daarom de vraag of zo’n spreekuur geen averechts effect heeft. Er wordt valse hoop gewekt dat
er toch iets aan gedaan zou kunnen worden. Dat
bezwaar geldt ook voor deelname aan onderzoek
naar mogelijke ’behandelingen’, afgezien van de
methodologische bezwaren die hierboven al werden genoemd. De teleurstelling als het weer mis
gaat, en de onvrede met de situatie wordt er alleen
maar groter door.
De echte goede begeleiding is voor de kritische lezer wel min of meer uit de richtlijn te destilleren,
al is die wat overdekt door de hierboven opgesomde stofwolken. Aan de patiënte dient te worden
uitgelegd dat de vroege miskraam een natuurlijk
verschijnsel is, een onlosmakelijk onderdeel van
de voortplanting, berustend op ernstig gestoorde
embryogenese. Reeds voor de eerste uitgebleven
menstruatie gaat een groot deel van de concepties verloren. Vroege embryonale sterfte komt bij
alle daarop onderzochte zoogdieren voor in een
frequentie van 10-50%. Er zou dan ook beter van
misconceptie kunnen worden gesproken dan van
miskraam. De prognose voor het bereiken van een
doorgaande zwangerschap is in het algemeen zeer
goed (zie de betreffende tabel in de richtlijn). Hoe
teleurstellend de gebeurtenis ook mag worden ervaren, de miskraam verdient positief te worden
gewaardeerd als selectiemechanisme om de geboorte van afwijkende vruchten te voorkomen. Dat
geldt ook voor de herhaalde miskraam, zelfs als
het grote series betreft. De hedendaagse geneeskunde doet veel moeite om met behulp van allerlei methoden aangeboren afwijkingen op te sporen
om bij positieve bevindingen de zwangerschap af

te kunnen breken. De natuur neemt ons hier echter al het meeste werk uit handen. Het is daarom
onlogisch en zelfs onethisch om te proberen met
wat voor ’behandeling’ ook deze natuurlijke selectie te dwarsbomen. De enige rationele en gelukkig bijna altijd succesvolle handelwijze is het
advies de pogingen voort te zetten. Bij de enkeling waar het helemaal niet lukt zou wellicht (bijvoorbeeld na tien miskramen) ivf met gebruik van
donorgameten een uiterste oplossing kunnen zijn.
Voor al het overige past slechts terughoudendheid. Uitzonderingen op dit verhaal zijn herhaalde
miskramen van vitale foetus en de herhaalde late
abortus.
Een verwijzing naar een aparte polikliniek is in
wezen strijdig met deze uitleg. Een empatisch ingestelde vrouwenarts die de tijd neemt om deze
fundamenteel positieve boodschap over te brengen is daarvoor te verkiezen. Niet alleen kan de
vrouw in kwestie daarmee zinloos onderzoek en
behandeling worden bespaard maar vooral zal het
haar teleurstelling over de gebeurtenissen kunnen
doen veranderen in optimisme voor de toekomst.
Het zou de volgende versie van de richtlijn sieren
als hierop de nadruk zou vallen.
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Commentaar op bovenstaand artikel
M. Goddijn

Dank aan collega Vlaanderen voor het geven van
zijn visie op de NVOG-richtlijn Herhaalde miskraam
(2007). Het is hem niet ontgaan dat sedert het verschijnen van de richtlijn nieuwe evidence-based
informatie op dit gebied is verschenen. Naar aanleiding hiervan is de discussie gestart of het karyotyperen bij paren met herhaalde miskraam geheel zou
moeten worden afgeschaft, en is antistollingsbehandeling bij onverklaarde herhaalde miskraam niet zinvol gebleken.
Een empatisch ingestelde gynaecoloog die tijd heeft
en geen onbewezen behandelingen voorschrijft is
een groot goed. We weten echter dat Nederlandse
gynaecologen het moeilijk vinden om eisende patiënten een behandeling te ontzeggen (van den Boog-

aard 2011). Ongefundeerde behandelingen worden
ondanks de richtlijn nog steeds voorgeschreven.
Ook bestaat onvoldoende antwoord op reeds enkele
decennia bestaande vragen. Met inachtneming van
het bekende hoge aantal foetale chromosomale afwijkingen, momenteel de meest frequente oorzaak
die tot een (herhaalde) miskraam kan leiden, weten
we nog niet de exacte rol van schildklierafwijkingen,
hyperhomocysteïnemie, het nut om een septumresectie te verrichten en progesteron toe te dienen, en
het nut van antistollingsbehandeling bij trombofilie.
Niet onbelangrijk, we hebben geen idee op welke
manier we het beste van ongefundeerde behandelingen af kunnen zien; hoe ziet de vrouw met onverklaarde herhaalde miskraam anno 2011 zelf goede
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zorg vormgegeven (tender loving care)? Hoe gaan we
om met haar wanhoop en eisen? Hoe voorkomen we
shopping-gedrag?
De laatste jaren is gebleken dat onderzoek op dit gebied in Nederland middels grootschalige multicenter studies mogelijk is (ALIFE-studie). Voorbeelden
van lopende studies naar het nut van septumresectie
(TRUST-studie) en progesterongebruik (PROMISE-
studie) zijn te vinden op de consortiumwebsite
(www.studies-obsgyn.nl, pagina ‘fertility’). Zorginnovatie door middel van een Early Pregnancy Unit
of herhaaldmiskraamspreekuur is onderwerp van
onderzoek. Of een herhaaldmiskraamspreekuur een
positieve rol speelt bij de implementatie van de richtlijn en daarmee dus bijdraagt aan het afzien van ongefundeerde behandelingen wordt hierbij onderzocht.
Juist bij deze patiëntengroep waar wanhoop een
Auteur
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grote rol speelt, zijn harde feiten nodig. Meer duidelijkheid omtrent de individuele kans op een levendgeboren kind, het individuele nut van diagnostiek,
therapie en vormgeving van zorgverlening waarbij
afgezien wordt van behandeling is dringend gewenst.
Van toekomstige richtlijnen Herhaalde miskraam is
te verwachten dat het gehalte aan harde uitkomsten
gebaseerd op valide wetenschappelijk onderzoek zal
toenemen, en dit wordt mede mogelijk gemaakt door
het goede onderzoeksklimaat in Nederland.
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PICO Bello

MBO; voorkomt het
een kunstverlossing?
J.J. Langeraar, M.M.F. Hanstede en J.A. van der Post
Introductie
In de tweede lijn en derde lijn in Nederland wordt de
foetale conditie durante partu bewaakt door middel
van het cardiotocogram (CTG). Indien er een verdenking bestaat op foetale nood, kan daarbij het microbloedonderzoek (MBO) worden verricht om meer
zekerheid te verkrijgen over de foetale conditie. Bij
voldoende ontsluiting wordt dan bloed afgenomen
van de schedel van de foetus om de pH-waarde en
daarmee de foetale conditie te bepalen. Indien de
pH-waarde lager is dan 7,20 is de foetale conditie on-

zeker, waarna gekozen kan worden voor een kunstverlossing.1

Discrepantie Cochrane-review versus NVOG
Alfirevic2 beschrijft in een Cochrane-review dat wanneer het MBO durante partum niet mogelijk is bij
een voor foetale stress verdacht CTG, er geen voldoende evidence bestaat dat er dan een toename is
van het aantal keizersneden. Dit is in tegenstelling tot
de NVOG-richtlijn Foetale bewaking. Deze richtlijn
meldt dat bij intrapartum foetale bewaking met CTG,
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Wat is de toegevoegde waarde van het MBO als diagnostische test bij foetale bewaking middels CTG?
Patient:
Zwangere patiënte in partu met een indicatie voor foetale bewaking middels
CTG
Intervention: CTG met MBO
Control:
CTG
Outcome:
Aantal sectio’s uitgaande van gelijke
foetale uitkomst

het MBO verricht. Indien de pH < 7,20 was, werd er
een spoedsectio verricht en anders niet. Bij een nietvorderende uitdrijving of niet-vorderende ontsluiting
werd ook een sectio verricht.
Van de 233 vrouwen die uitsluitend bewaakt werden door CTG ondergingen 16 (7%) een keizersnede op basis van foetale nood en 192 (82%) hadden
een vaginale bevalling. Van de 230 vrouwen bij wie
MBO mogelijk was, ondergingen acht (3%) vrouwen
een keizersnede op basis van foetale nood en 204
(88%) hadden een vaginale bevalling. Hoewel deze
data laten zien dat er minder sectio’s plaatsvonden
indien MBO mogelijk was bij CTG-registratie, werd er
geen significantie behaald (7% versus 3%). Deze studie laat geen evidence zien van meerwaarde van het
MBO bij het CTG.

Zoekstrategie en methode

Beperkingen

In de Cochrane-database en PubMed hebben we gezocht met onder andere de zoektermen ‘fetal distress
AND cardiotocography AND fetal blood sampling’,
maar we vonden helaas geen andere bruikbare artikelen behalve de eerdergenoemde Alfirevic.2 Ook
bekeken we de richtlijn van het ACOG en het RCOG,
waarbij de ACOG niet ingaat op de toegevoegde
waarde van het MBO, aangezien dit nauwelijks gebruikt wordt in de Amerikaanse gezondheidzorg. En
het RCOG verklaarde dat er alleen low-level evidence
was voor het gebruik van het MBO bij elektronische
foetale bewaking.
In het artikel door Alfirevic et al.2 wordt een metaanalyse beschreven, die op basis van strenge selectiecriteria twaalf RCT’s includeerde, die het CTG intra
partum vergelijken met intermitterend monitoren
van de foetus. In een subvraag wordt beschreven of
de mogelijkheid tot microbloedonderzoek bij intra
partum CTG-registratie een dalende prevalentie van
sectio caesarea laat zien. Echter, alleen één geïncludeerd artikel, namelijk dat van Haverkamp et al.,3
gaat specifiek in op onze onderzoekvraag.

De meta-analyse van Alfirevic et al. baseert zijn
conclusie enkel op de studie van Haverkamp. Wij
hebben geen andere studies gevonden over dit onderwerp. De studie van Haverkamp is een goed gerandomiseerde studie met goede opzet en een aantal
beperkingen. De studie heeft een kleine power. Ten
tweede wordt in de studie niet de postnatale toestand van de foetus beschreven, waardoor niet bepaald kan worden of er een juiste indicatie voor de
kunstverlossing was. Hierdoor kan geen gefundeerde
conclusie worden gedaan aan de hand van deze studie.

de mogelijkheid dient te bestaan om laagdrempelig
microbloedonderzoek met bepaling van de foetale
bloed-pH te verrichten, indien een kunstverlossing
overwogen wordt. Zij geven daarbij bewijsniveau A
aan. Vanwaar deze discrepantie?

PICO

CTG versus CTG + MBO
In de studie van Haverkamp et al.3 werd een groep
van 463 vrouwen met een hoogrisicobevalling door
middel van enveloppen gerandomiseerd voor foetale bewaking door middel van respectievelijk CTG
zónder mogelijkheid tot het MBO en CTG mét mogelijkheid tot het MBO. In de studie wordt acute
en subacute foetale stress gedefinieerd, waarbij bij
een acuut CTG, bij de groep vrouwen bij wie alleen CTG werd verricht, een spoedsectio werd verricht en bij een subacuut CTG in eerste instantie nog
even werd gewacht, tenzij een extra klinische indicatie erbij kwam, dan werd er ook een spoedsectio verricht. In de groep vrouwen, bij wie ook MBO
mogelijk was, werd bij een acuut en subacuut CTG

Conclusie en aanbeveling
Concluderend is er in de huidige literatuur geen
evidence voor het gebruik van het MBO bij foetale
bewaking met continue CTG-bewaking om kunstverlossingen te voorkomen. Er is geen aanwijzing voor
een reductie van het aantal sectio’s. Dit is opmerkelijk omdat het MBO in Nederland veelvuldig wordt
toegepast in de tweede- en derdelijnsgezondheidszorg. Er moet onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van het MBO. De laatste jaren wordt veel
onderzoek verricht naar andere vormen om de foetale conditie te beoordelen, die misschien het MBO
kunnen vervangen.
Literatuur
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Samenvatting
De vraag of MBO van toegevoegde waarde is bij
foetale bewaking middels CTG is volgens systematische review in de Cochrane-database niet bewezen.
De richtlijn Foetale bewaking van de NVOG suggereert dat bewezen is dat het MBO onnodige interventies voorkomt. Deze PICO tracht een antwoord
op deze discrepantie te geven en concludeert dat
een gerandomiseerde trial dit antwoord kan geven.
Trefwoorden
MBO, cardiotocogram, foetale nood

section was done in 7% of the first group and 3%
in the second group. This was not significant due
to the low power of the study. There is no evidence
that the facility for foetal blood sampling reduces
the number of caesarian sections. More studies are
needed.
Keywords
caesarean section, fetal blood sampling, cardio tocography
Gemelde (financiële) belangenverstrengeling
geen

Summary
Foetal blood sampling during labour is a frequently
used method in the secondary and tertiary care in
the Netherlands to evaluate the foetal condition at
suboptimal cardiotocography (CTG). The question
is if foetal blood sampling is lowering the chances on caesarian sections. Haverkamp e.a., randomised 463 women with high risk deliver-ies into
two groups. In the first group of 233 women the
foetus was monitored only by CTG, as the second
group of 230 women was monitored by CTG with
the facility for foetal blood sampling. Caesarian
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Wat ons opvalt in de LVR2

Interventies bij tweelingen
T. de Neef en A. Franx,
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met medewerking van S.M.T.A. Goossens en F.J.M.E. Roumen
Inleiding
In de LVR2 van de afgelopen elf jaar (1999-2009) zijn
ruim 1,3 miljoen kinderen geregistreerd. Circa 6% van
hen behoort tot een tweeling. Dat zijn er dus bijna
40.000, voldoende voor een retrospectief onderzoek.
Diverse ziekenhuizen in Nederland zijn betrokken bij
een internationale gerandomiseerde trial, de Twin
Birth Study, die bij tweelingen van 32-38 weken een
geplande vaginale geboorte vergelijkt met een geplande sectio caesarea wat betreft perinatale en latere
mortaliteit en morbiditeit van beide kinderen. Wij ge-

bruikten LVRinsight om te zien wat de Nederlandse cijfers leren over de modus partus en perinatale sterfte
van beide kinderen van een tweeling.

Referentiegroep
Tweelingen worden gemiddeld bij een kortere zwangerschapsduur geboren dan eenlingen. 44% van de
tweelingen wordt geboren vóór 37+0 weken, terwijl
dat bij eenlingen maar 8% is. Het ligt dus niet voor de
hand om ons te beperken tot aterme zwangerschappen. Daarom besloten we alle tweelingen te analyse-

ren die zijn geboren na 32+0 weken amenorroeduur.
Verder beperken we ons tot de casus waarbij beide
kinderen meer dan 400 gram wogen. In de praktijk
geldt 500 gram als grens voor het al dan niet verrichten van een interventie. Het is bekend dat het antenataal schatten van het kindsgewicht zeer lastig is
en afwijkingen van de werkelijkheid tot 20% komen
frequent voor. Om deze reden achtten wij het redelijk
alle kinderen met een werkelijk gewicht tot 20% onder
de grens van 500 gram te analyseren. De beschouwde
groep bestaat dan uit ruim 67.300 kinderen.
LVRinsight is niet geschikt om correlaties te maken
tussen kind 1 en kind 2 van een tweeling; daarvoor
hebben we met medewerking van de Stichting PRN
wat extra moeten programmeren. In 288 gevallen kon
het eerste kind niet worden geïdentificeerd en in 718
gevallen ontbrak het tweede kind in de registratie.
Ook deze casus sluiten we uit. Ruim 66.000 tweelingkinderen (33.000 tweelingen) blijven over voor deze
analyse.
In circa 55% van alle gevallen is kind 1 zwaarder dan
kind 2. Het eerste kind heeft gemiddeld ook een iets
hogere (5-min) apgarscore: 9,50 versus 9,21 voor het
tweede kind. De verschillen in gewicht kunnen aanzienlijk zijn, zoals moge blijken uit figuur 1. Daarin
staat op de x-as het geboortegewicht van het tweede
kind als percentage van het geboortegewicht van het
eerste kind. Verticaal staat hoe vaak dat percentage
voorkomt onder alle beschouwde tweelingen. In ruim

6% van de casus is het gewicht van kind 2 minder dan
75% van het gewicht van kind 1; het omgekeerde komt
ook in ruim 6% van de gevallen voor: kind 2 zwaarder
dan 1,25 maal het gewicht van kind 1.

Baring
Bij tweelingen wordt veel vaker dan bij (tweedelijns)
eenlingen geïntervenieerd. Het percentage spontaan
begonnen bevallingen is, met name de laatste twee
jaar, gedaald tot 37%. Zowel inleidingen als primaire
sectio’s worden steeds frequenter toegepast, getuige
figuur 2. De gemiddelde zwangerschapsduur is – mede
hierdoor – ook aanzienlijk lager dan bij eenzelfde
groep eenlingen: 36,5 weken versus 39,2 voor eenlingen.
In de beschouwde groep werd 6337 maal een primaire
sectio verricht. Het einde van de baring is dan voor
beide kinderen natuurlijk identiek. Dat geldt ook voor
een secundaire sectio op het eerste kind van de tweeling (5177 keer). Bij de overige casus kan het einde van
de baring voor kind 2 anders zijn dan voor kind 1. Tabel 1 presenteert de gegevens hierover.
In bijna de helft van alle 33.000 tweelingen worden
beide kinderen spontaan geboren. De kans dat het
tweede kind spontaan wordt geboren na de spontane
partus van kind 1 is 89%. In 11% van de gevallen is
na de spontane partus van kind 1 een ingreep nodig
voor kind 2: een vaginale kunstverlossing (6%) of een
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Figuur 1. Frequentieverdeling van relatief verschil in geboortegewicht tussen het tweede en het eeste kind van
een tweeling bij een zwangerschapsduur van 32 weken of meer.
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Figuur 2. Wijze waarop de baring begon bij tweelingen met een zwangerschapsduur ≥ 32 weken gedurende de
afgelopen 11 jaar.
secundaire keizersnede (5%). Na een vaginale kunstverlossing op het eerste kind zijn deze percentages
respectievelijk 31% en 7%.
Het percentage secundaire sectio’s ten behoeve van
het tweede kind, nadat het 1e kind vaginaal werd geboren, vertoont met de jaren een lichte stijging, en
dan met name na een kunstverlossing bij het eerste
kind. Zo werd tien jaar geleden na een succesvolle
kunstverlossing bij kind 1 in slechts 5% van de gevallen alsnog een secundaire sectio uitgevoerd om kind 2
geboren te laten worden; in 2009 was dit toegenomen
tot 9% van de gevallen.
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Wat betreft het sterfterisico is kind 2 van een tweeling
duidelijk in het nadeel ten opzichte van kind 1, zowel
ante, durante als post partum. Tabel 2 toont de aantallen voor de beschouwde groep.

De neonatale sterfte is ontleend aan de LVR2. Bekend is dat de neonatale sterfte zwaar wordt ondergerapporteerd in LVR2. Een redelijke schatting van
het werkelijke aantal is het dubbele van wat de LVR2
toont. Voor de hier gepresenteerde vergelijking is een
nauwkeurige schatting echter niet relevant, omdat
we mogen aannemen dat de onderrapportage van
de neonatale sterfte niet verschilt tussen het eerste
en het tweede kind. We hebben daarom hier niet gecorrigeerd voor de onderrapportage van de neonatale
sterfte in LVR2.
Het grotere risico op sterfte tijdens of na de baring
voor kind 2 is minder uitgesproken als een primaire
sectio wordt uitgevoerd. De wijze waarop een geplande vaginale baring eindigt, lijkt geen invloed te hebben
op dit relatieve risico: dat is voor kind 2 altijd ruim
tweemaal zo groot als voor kind 1. Maar de aantallen

Aantal casus

Baring 2e kind
spontaan

Baring 2e kind
d.m.v. vaginale
kunstverlossing

Baring 2e kind
d.m.v. secundaire
sectio caesarea

Baring 1e kind spontaan

18.084

16.101 (89%)

1.065 (6%)

918 (5%)

Baring 1e kind d.m.v.
vaginale kunstverlossing

3.404

2.111 (62%)

1.044 (31%)

249 (7%)

Tabel 1. Interventie bij 2e kind van een tweeling in relatie tot einde baring bij vaginaal geboren 1e kind
(1999 – 2009, amenorroeduur ≥ 32 weken).

Sterftemoment

Kind 1

Kind 2

Ante partum

111 (33)

277 (83)

Durante partu

19 (6)

24 (7)

Post partum

55 (16)

123 (37)

Tabel 2. Absolute aantallen sterfgevallen van kind 1 en kind 2 van een tweeling (1999-2009, zwangerschapsduur ≥ 32 weken). Tussen haakjes staat het risico per 10.000.
zijn te klein om hier met LVRinsight onderzoek naar
te doen. Naar wereldwijde maatstaven zijn de Nederlandse retrospectieve gegevens uit de LVR2 over
tweelingen echter zeer omvangrijk, en een verfijnde
statistische analyse lijkt dan ook aangewezen om verdere conclusies te kunnen trekken.

We vroegen Frans Roumen en Simone
Goossens om commentaar:
Figuur 1 illustreert duidelijk het relatief vaak voorkomen van discordante groei tussen de beide kinderen
van een tweeling. Het gewichtsverschil tussen kind 1
en kind 2 is relevant, omdat uit de literatuur blijkt dat
de neonatale uitkomst van tweelingen waarbij er een
pathologisch gewichtsverschil (> 25%) is, slechter is
dan bij tweelingen met een concordante groei. Interessant zou zijn om uit te zoeken welke rol de wijze van
geboorte hierbij speelt.
Monochoriale gemelli lopen meer risico op discordante groei en intra-uteriene sterfte. De gepresenteerde
gegevens maken geen onderscheid tussen monochoriale en dichoriale tweelingen. Deze belangrijke gegevens worden helaas niet betrouwbaar in de LVR
geregistreerd.
De toename van het aantal interventies bij tweelingen
aan het begin van de baring is opmerkelijk. Het frequenter verrichten van een electieve sectio bij stuitligging van kind 1 is een mogelijke verklaring hiervoor.
Ook opvallend is de toename van het aantal secundaire sectio’s bij kind 2 na vaginale geboorte van kind 1.
Uit de gepresenteerde gegevens wordt niet duidelijk of
dit te maken heeft met de ligging van kind 2 of diens
conditie of beide. Mogelijk is ook de ervaring van de
obstetricus in het verrichten van een versie en extractie afgenomen waardoor men liever voor een keizersnede kiest.
Uit vele retrospectieve onderzoeken is bekend dat de
perinatale sterfte van het tweede kind van een tweeling hoger is dan van het eerste kind. Dat geldt zowel
voor de antepartumsterfte als de sterfte tijdens de
baring en de eerste 28 dagen na geboorte. Dat wordt
in deze analyse van de Nederlandse gegevens van de
afgelopen elf jaar bevestigd. Hetzelfde geldt overigens
ook voor de ernstige perinatale morbiditeit. Over de
oorzaken zijn de meningen verdeeld. De meeste oudere onderzoeken tonen een relatie tussen neonatale
sterfte en ernstige morbiditeit en de wijze van geboorte, terwijl enkele meer recente studies dit weerspre-

ken.
Momenteel loopt de internationale Twin Birth Study,
waaraan diverse ziekenhuizen in Nederland deelnemen, waaronder ook Atrium MC te Heerlen. Dit
is een prospectieve studie naar de perinatale sterfte
en ernstige morbiditeit van beide tweelingkinderen,
gerelateerd aan de wijze van geboorte. Vrouwen die
zwanger zijn van een tweeling met het eerste kind in
schedelligging worden vanaf 32 weken gerandomiseerd in een groep met geplande vaginale baring en
een groep met geplande electieve keizersnede. Inmiddels zijn ruim 2500 van de benodigde 2800 vrouwen
geïncludeerd. De verwachting is dat de inclusie rond
april 2011 voltooid is, waarna de eerste resultaten verwacht kunnen worden rond eind 2011. Deze resultaten zullen belangrijk worden voor de voorlichting aan
vrouwen met een tweelingzwangerschap wereldwijd
en wellicht ook voor de wijze van geboorte in Nederland.
Uit de nu gepresenteerde Nederlandse gegevens kan
helaas geen oordeel gegeven worden over de oorzaak van de hogere neonatale sterfte van kind 2 ten
opzichte van kind 1. Daarvoor zou de sterfte gecorreleerd moeten worden aan de wijze van geboorte en
de ligging bij geboorte, natuurlijk gecorrigeerd voor allerlei variabelen als amenorroeduur, pariteit, geboortegewicht en dergelijke. Wij hebben inmiddels bij de
Stichting PRN een onderzoeksaanvraag ingediend om
deze analyse te maken.
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Opening nieuw Centrum
voor Voortplantingsgeneeskunde AMC, Amsterdam
V. Mijatovic
namens de deelredactie voortplantingsgeneeskunde

Op vrijdag 19 november 2010 werd in Amsterdam het
nieuwe Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde
(CVV) van het AMC feestelijk geopend. Voorafgaande
aan de rondleiding door het nieuwe CVV in gebouw
Q werden de genodigden ontvangen in collegezaal 1
voor een middagsymposium dat in het teken stond
van de activiteiten rondom de AMC-groep onder leiding van prof. dr. Fulco van der Veen en prof. dr.
Sjoerd Repping. Hierbij werd onder andere aandacht
besteed aan het formuleren van een toekomstvisie op de voortplantingsgeneeskunde (door prof. dr.
William Ledger, University of Sheffield, UK) en aan
fertiliteitspreservatie (door prof. dr. Sherman Silber,
St Luke’s Hospital, St Louis, USA en prof. dr. Teresa
Woodruff, Northwestern University, Chicago, USA).
Tevens was er aandacht voor het verleden van de
Amsterdamse vrouwenkliniek en in het bijzonder het
aandeel van de voortplantingsgeneeskunde daarin.
De voordracht van emeritus hoogleraar Philip Rümke,
tevens de eerste promovendus van de hooggeleerde
Kloosterman, gaf een historisch bijzondere kijk op
het onderzoek naar mannelijke subfertiliteit. Het
symposium werd afgesloten met de overhandiging
van het eerste exemplaar van het boek Amsterdamse Vrouwenkliniek en de Voortplantingsgeneeskunde
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door Sjoerd Repping
aan Philip Rümke.
Vijfentwintig jaar lang
was het CVV verspreid
over het AMC. Anno
2010 bestrijkt het CVV
twee verdiepingen in
het nieuwe gebouw Q.
Op driehoog de staf
en het researchlaboratorium, op vierhoog
de kliniek met de behandelkamers en het
Fertiliteitslaboratorium. Al met al een up-to-date behandelcentrum waar patiënten met hun fertiliteit
problemen goed terecht kunnen.
De redactie van het NTOG feliciteert alle medewerkers
van het CVV met hun nieuwe onderkomen en wenst
hun veel succes in hun wetenschappelijke- en klinische werk.

bestuur@nvog.nl

Nieuwjaar 2011
Beste leden van de NVOG,
Het was geen kinderachtig jaar waar we op terugkijken. Wat zijn we in de weer geweest met veel zaken,
en alles tegelijk: hectiek en emoties rond de verloskunde, morele contra-indicaties en vitrificatie in de
voortplantingsgeneeskunde, met het aandachtsgebied urogynaecologie en de concentratie van oncologische operaties. Het jaarverslag besloeg liefst drie
bladzijden. Erg mooi was de waardering (beschreven
in hetzelfde NTOG-nummer) die er ook buiten onze
vereniging blijkt te bestaan voor onze voorlopersrol
en inspanningen inzake richtlijnen en kwaliteit.
Het bestuur kijkt terug op een welbesteed jaar. Natuurlijk is het zwaar weer, maar de vereniging is niet
bij de pakken gaan neerzitten en we hebben geen
verkeerde wissels genomen. Een jaar van grote activiteit in de Pijlers en Koepels, in werkgroepen en
commissies, op het NVOG-bureau, op de website en
achter de laptop. Op de verlos- of operatiekamer. Tijdens het spreekuur of in de collegezaal. Onvermoeibare leden, die in voorspoed en tegenslag aan het
werk zijn geweest. Daar kunnen we met voldoening
op terugkijken!
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De aanstaande moeder heeft het ook niet gemakkelijk gehad in het afgelopen jaar. Is het nou wel of
niet veilig om in Nederland te bevallen, en bij wie en
waar? Terwijl bevallen nog nooit zo veilig is geweest.
Ieder jaar wat veiliger. Maar ze is toch in verwarring;
kan het niet wat beter? Daar zullen we ons het komend jaar opnieuw voor inspannen. Het resultaat
zal meer zichtbaar zijn dan in het afgelopen jaar. Het
College Perinatale Zorg gaat van start. Het web based
zorgdossier zal worden vormgegeven. Het uitbouwen
van samenwerking in een Verloskundig SamenwerkingsVerband zal prioriteit krijgen.
Wat zal het komend jaar ons brengen? Heeft WikiLeaks ook voor ons iets in petto? Zeker is dat het
opnieuw spannend zal worden en er veel te beleven
zal zijn. Na de oliebollen en vuurpijlen gaan we weer
aan het werk. Wederom een jaar om veel tot stand
te brengen. Het zal waarachtig wel gaan. Want de
NVOG, dat zijn we zelf!

Het bestuur wenst de leden een voorspoedig 2011!
Theo Helmerhorst
Voorzitter

Uit de Koepel Kwaliteit

Herziening reglement kwaliteitsvisitaties
E.E. van Woerden
namens de commissie visitatie NVOG

Het reglement voor de kwaliteitsvisitatie dateert uit
2003. Ontwikkelingen binnen het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in de maatschappij maken het
noodzakelijk dit reglement kritisch te bezien en op een
aantal plaatsen aan te passen. In dit artikel worden de
belangrijkste voorstellen tot verandering besproken.
Geïnteresseerden kunnen het complete conceptdocument aanvragen bij ondergetekende.
Artikel II lid 3
in het kader van onderwijs op het gebied van kwaliteitsbeleid heeft in de visitatiecommissie ad hoc een
aios zitting als toehoorder tenzij de betrokken gynaecologen hiertegen bezwaar maken. Deze aios is in
opleiding in een andere regio dan die waar de maatschap toe behoort.
Toelichting: de visitatiecommissie is van mening dat
het werken vanuit het perspectief van zorg voor kwaliteit al in de opleiding aandacht verdient. De visitatie is een belangrijk instrument om de aandacht voor
de kwaliteit van de verleende zorg te meten. Een deel
van de aios (er zijn onvoldoende visitaties om alle aios
hiertoe de gelegenheid te geven) wordt met dit artikel
in staat gesteld hiermee tijdens de opleiding kennis te
maken.
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Artikel III lid 3 sub 3
De leden van de plenaire visitatiecommissie zijn bereid
ten minste vier visitaties per jaar uit te voeren.
Toelichting: momenteel doen de visitatoren drie visitaties per jaar. Hiermee is het visitatieschema met
moeite rond te krijgen. Visiteren vereist specifieke
deskundigheid, de visitatoren ontvangen hiervoor een
opleiding. Het is belangrijk deze opleiding en de opgedane ervaring maximaal te benutten.
Artikel III lid 4 sub 7
Verwijderd wordt de leden van de plenaire visitatiecommissie mogen geen lid zijn van de beroepsbelangencommissie van de NVOG.
Toelichting: de ratio van dit artikel wordt niet (meer)
ingezien.

Artikel IV lid 6
Bij onvoldoende aangeleverde informatie of als meer
dan 20% van de te visiteren specialisten afwezig is,
kan een visitatie worden uitgesteld naar een voor de
visitatiecommissie ad hoc geschikte andere datum.
Toelichting: in onderhavige situatie kan onvoldoende
beeld worden verkregen van de kwaliteit van de zorg.
Artikel IV lid 9
Bij de visitatie van ZBC’s die een deelgebied van het
vak beslaan (zoals ZBC’s voor geassisteerde voortplanting, poliklinische gynaecologie of bekkenbodempathologie) zal de visitatiecommissie gesprekken voeren
met vertegenwoordigers van relevante professionals
c.q. verwijzers en medewerkers van de ZBC.
Toelichting: de aanwezigheid van ZBC’s is een relatief
nieuwe ontwikkeling. Het huidige reglement voorziet
niet in visitatie van deze klinieken. De gynaecologen
werkzaam in ZBC’s zijn, evenals de collega’s in maatschappen of vakgroepen, in het kader van herregistratie verplicht zich te laten visiteren. De inhoud van de
visitatie wordt per kliniek aangepast aan de actuele
situatie.
Artikel IV lid 11
Indien er praktijk gevoerd wordt op meerdere locaties,
dan dienen de specialisten tevens vragen over deze locaties te beantwoorden. De visitatie vindt op de hoofdlocatie plaats.
Toelichting: noodzaak van dit artikel bestaat door fusies van ziekenhuizen en lateralisatie van de werkzaamheden.
Artikel IV lid 13
De verslagen van de gesprekken met de vertegenwoordigers genoemd in art III lid 7 worden voorgelegd aan
de betreffende gesprekspartners ter beoordeling op feitelijke onjuistheden. Indien binnen twee weken geen
commentaar wordt ontvangen, wordt ervan uitgegaan
dat het gespreksverslag een goede afspiegeling is van
het besprokene.
Toelichting: momenteel wordt het conceptvisitatieverslag alleen aan de betreffende maatschap of vakgroep
voorgelegd ter beoordeling op feitelijke onjuistheden.
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Dezelfde procedure wordt gevolgd voor de andere
gesprekspartners, waarbij deze gesprekspartners uiteraard alleen het verslag van het betreffende deelgesprek ontvangen.
Artikel IV lid 16
In het visitatierapport worden, indien van toepassing,
naast een algemene indruk en positieve punten ook
de volgende items opgenomen:
- aanbevelingen: indien de praktijkvoering op
één of meer onderdelen moet worden verbeterd.
Aanbevelingen dienen in principe binnen maximaal
vijf jaar te zijn opgevolgd.
- zwaarwegende adviezen: indien ten aanzien van
één of meer onderdelen tekortkomingen zijn geconstateerd die weliswaar voor het moment acceptabel
zijn, maar die in de naaste toekomst zouden moeten
worden verbeterd. Zwaarwegende adviezen dienen
binnen maximaal twee jaar te zijn opgevolgd.
- voorwaarden: indien ten aanzien van essentiële
onderdelen bepaalde ernstige tekortkomingen zijn
geconstateerd. Aan voorwaarden dient binnen maximaal zes maanden te zijn voldaan.
Toelichting: momenteel worden de begrippen ‘conclusies’, ‘aanbevelingen’ en ‘zwaarwegende aanbevelingen’ gehanteerd zonder dat hierbij duidelijke
termijnen voor verbetering worden genoemd. Bovenstaande indeling en formulering wordt voorgesteld
door de Commissie Kwaliteitsvisitatie van de Orde van
Medisch Specialisten. Hiermee wordt meer duidelijkheid gegeven aan de eisen die worden gesteld aan de
verbetering van de kwaliteit van de zorg. Maatschappen en vakgroepen kunnen worden aangesproken op
bovenstaande termijnen. Bovendien wordt gestreefd
naar meer uniformiteit van de rapportage tussen de
verschillende wetenschappelijke verenigingen.
Artikel IV lid 19
Vervolgens wordt het definitieve visitatierapport naar
de gevisiteerde specialisten gestuurd. Deze sturen binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Hierna
worden de conclusies, aanbevelingen, zwaarwegende
adviezen en voorwaarden vanuit het bureau van de
NVOG aan de Raad van Bestuur en het Stafbestuur van
de gevisiteerde instelling toegestuurd.
Toelichting: dit artikel is op de ALV van de NVOG, d.d.
13 november 2009, aangenomen.

Artikel IV lid 25, 26 en 27
Indien de gevisiteerde specialisten het niet eens zijn
met het visitatierapport, en zij ook bij het concept- rapport bezwaren hebben gemaakt, kunnen zij binnen 2
weken na ontvangst van het definitieve visitatierapport hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan de
secretaris van de plenaire visitatiecommissie, waarna
desgewenst een gesprek volgt. Het versturen van de
stukken naar de Raad van Bestuur en Stafbestuur zal
dan tot nader order worden uitgesteld.
Blijven er dan nog bezwaren bestaan, dan kunnen de
specialisten zich schriftelijk wenden tot de secretaris
van het bestuur van de NVOG (met het verzoek om een
gesprek), teneinde te bezien of het visitatierapport op
zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. In dat geval
zal het visitatierapport aan de secretaris van het bestuur ter hand worden gesteld. Het oordeel van het bestuur van de NVOG is bindend.
Als blijkt dat een maatschap de voorwaarden niet binnen de gestelde termijn heeft opgelost en de Raad van
Bestuur en/of het Stafbestuur ook onvoldoende moeite
doen of niet in staat zijn om de adviezen uit te voeren
en de patiëntenzorg (nog steeds) in het gedrang (gevaar) is, dan zal, eventueel na diverse (her)visitaties,
door het bestuur van de NVOG een melding worden
gedaan bij de Inspectie.
Toelichting: in het huidige reglement is niet duidelijk
vastgelegd hoe te handelen in bovenstaande situatie.
Gelukkig komt het ook zelden voor dat gevisiteerden
bezwaren maken tegen het visitatierapport. Toch is
het in de huidige tijd in het kader van afleggen van
verantwoording en van transparantie noodzakelijk en
gewenst de te volgen procedure reglementair vast te
leggen.
Dit conceptreglement is besproken binnen de plenaire
visitatiecommissie en is geaccordeerd. De concepttekst is ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur
van de NVOG. In een later stadium zal het document
worden voorgelegd aan de leden van de NVOG en in
Algemene Leden Vergadering ter stemming worden
gebracht. Commentaar naar aanleiding van dit artikel
wordt zeer op prijs gesteld!
Auteur
E.E. van Woerden, gynaecoloog en voorzitter commissie visitatie NVOG
Zuidoost Kliniek, Amsterdam
Correspondentieadres
E-mail: vanwoerden@zuidoostkliniek.nl
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Toediening van misoprostol
geen meerwaarde bij het
plaatsen van een IUD
Dijkhuizen K, Dekkers OM,
 olleboom CA, Groot CJ de,
H
Hellebrekers BW, Roosmalen GJ
van, Janssen CA, Helmerhorst FM.
Hum Reprod 2010 [Epub ahead of
print]

Priming van de cervix met 400 microgram misoprostol vaginaal heeft enige waarde bij
hysteroscopie en curettages. De huidige studie onderzocht of dit ook geldt bij het plaatsen van een spiraal. Het betrof een dubbelblind gerandomiseerde studie, met stratificatie
bij randomisering op pariteit. Primaire uitkomstmaat van de studie was het percentage
niet-succesvolle inserties. Als secundaire uitkomstmaten werden gedefinieerd: perforatie,
hevig bloedverlies, vasovagale reacties (duizeligheid, misselijkheid en braken), syncope,
expulsie, pijnscores tijdens insertie (VAS-schaal) en de mate van gemak waarmee het spiraal geplaatst kon worden (VAS-schaal). Bijwerkingen als hoofdpijn, misselijkheid/braken,
buikkrampen, rillingen, koorts en diarree werden geregistreerd juist voorafgaand aan insertie van het IUD. In totaal werden 270 vrouwen gerandomiseerd, waarbij na uitval om
diverse redenen de data van 199 geanalyseerd konden worden. In drie gevallen was insertie van het IUD niet succesvol, tweemaal in de misoprostolgroep en eenmaal in de
placebogroep (RR 1,9, 95%-BI 0,2-20,6). Complicaties als perforatie of hevig bloedverlies
werden in de trial niet waargenomen. Het aantal vasovagale reacties in beide groepen was
niet significant verschillend (RR 1,2; 95%-BI 0,7-2,2). Pijnscores in het algemeen bleken
laag, met een VAS van 46 mm in de misoprostolgroep versus 40 mm in de placebogroep
(p = 0,14). Er was geen verschil in gemak van plaatsing (p = 0,77). Het aantal bijwerkingen
bleek echter significant hoger in de misoprostolgroep: 56,6% versus 42,4% (RR 1,3; 95%-BI
1,0-1,7). De auteurs concluderen derhalve er geen plaats is in de dagelijkse praktijk voor
misoprostol voorafgaand aan een IUD-plaatsing.

Inleiden of afwachten bij de
groeivertraagde foetus à terme?
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Boers KE, Vijgen SM, Bijlenga D,
Post JA van der, Bekedam DJ, Kwee
A, Salm PC van der, Pampus MG
van, Spaanderman ME, Boer K de,
Duvekot JJ, Bremer HA, Hasaart
TH, Delemarre FM, Bloemenkamp
KW, Meir CA van, Willekes C,
Wijnen EJ, Rijken M, Cessie S le,
Roumen FJ, Thornton JG, Lith JJ
van, Mol BW, Scherjon SA. BMJ
2010; 341:c7087.

In deze multicenter gerandomiseerde equivalentiestudie werd een inleidend versus expectatief beleid vergeleken bij zwangeren tussen 36+0 en 41+0 weken bij wie een verdenking
op een groeivertraging bestond van één foetus in hoofdligging. Een verdenking op intrauteriene groeirestrictie werd gedefinieerd als een foetale buikomvang < p10, een geschat
kindsgewicht < p10 of een afvlakking van de groeicurve in het derde trimester. Primaire
uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van perinatale sterfte, een apgarscore na
vijf minuten van kleiner dan 7, een pHa < 7,05, of opname op de NICU. Secundaire uitkomstmaten betroffen het percentage sectio’s, vaginale kunstverlossingen, duur van opname op de neonatologie, opnameduur van de moeder en maternale morbiditeit. In totaal
werden 650 zwangeren 1:1 gerandomiseerd. De compliantie aan het studie protocol was
goed. In de inleidgroep werd 96% daadwerkelijk ingeleid, met een mediane duur van randomisatie tot het begin van de baring van 0,9 dagen. In de controlegroep ontstond in 51%
tijdens het afwachtende beleid alsnog een indicatie voor inleiding, met een mediane duur
van randomisatie tot begin baring van 10,4 dagen. De incidentie in primaire uitkomstmaat
bleek niet te verschillen bij beide strategieën: 5,3% bij inleiding versus 6,1% bij expectatief beleid (ARR –0,8%; 95%-BI –4,3%- 3,2%). Zowel het percentage sectio’s (14,0% versus
13,7%) als het percentage vaginale kunstverlossingen (8,4% versus 8,2%) was in beide
strategieën gelijk. De overige secundaire uitkomstmaten toonden geen verschil, behoudens een hoger percentage neonatale opname op een algemene neonatologieafdeling in
de inleidgroep (48,4% versus 36,3%; ARR 12,1%, 95%-BI 4,6%-19,7%), mogelijk als gevolg
van een iets lager geboortegewicht in de inleidgroep. Hoewel de studie niet genoeg power
heeft om een verschil in perinatale sterfte aan te kunnen tonen, lijken beide strategieën,
mits een afwachtend beleid met zeer nauwe foetale controle plaatsvindt, equivalent. Patiëntpreferenties zullen dan ook een grote rol spelen bij het in te zetten beleid.

