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

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

Editorial

De Biograaf
S.A. Scherjon
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Ik heb genoten van de biografie over Helene
Kröller-Müller geschreven door Eva Rovers.1 Het

geeft naast het leven van Helene ook een goed inzicht in de economische ontwikkelingen van 19001935. Het genre van de biografie ligt mij goed,
omdat het persoonlijke verhaal, en dan de soms
gedetailleerde intimiteit van de hoofdfiguur, verweven wordt met het historische perspectief. Een van
de mooiste biografieën is die van Ernst Pawel over
Franz Kafka;2 voor gynaecologen zijn de biografische geschriften over Treub bijzonder leuk om te
lezen.3,4 Zijn overgang van Leiden naar Amsterdam
en de daarmee gepaard gaande ’politieke schermutselingen’ in de gemeenteraad over de bouw van de
aan hem toegezegde kliniek – de latere vrouwenkliniek van het WG in Amsterdam – maar ook de
inrichtingen van zijn werkzaamheden en zijn belangrijke, nu nog steeds als zeer moderne aansprekende rol in de emancipatiebeweging, zowel van de
vrouw (en – heel bijzonder voor die tijd – de vrouwelijke assistent en gynaecologe) als van de arbeidersklasse zijn echt bijzonder om te lezen.
Toen Cornelis Hoogendijk in 1899 in Parijs enkele
werken van Van Gogh én daarbij een groot aantal
werken van Cezanne aanschafte, liet zijn familie
hem bij terugkomst direct onder curatele stellen.
Dat deze werken, volgens de toen gevraagde experts, zeker door een ’krankzinnige’ moesten zijn
gemaakt, zeven jaar later al in bruikleen uit deze
collectie in het Rijksmuseum zouden hangen, laat
zien hoe snel een opvatting kan veranderen.

Hoe anders verging het Helene Kröller-Müller, beschouwd als eens de rijkste vrouw van Nederland,
rijker dan Wilhelmina, uit naam waarvan zij in mei
1935 een erepenning kreeg uitgereikt voor haar bijzondere rol voor ‘het openbare kunstbezit in Nederland’. In de jaren 1908-1914 kon zij met de steun, en
overigens niet alleen de financiële steun, van haar
man de basis leggen voor wat nu de collectie is in
het museum op de Hoge Veluwe. Het vermogen van
de Kröller-Müller’s slonk in de crisisjaren snel en
door daadkrachtig ingrijpen van haarzelf, door overleg met onder andere minister-president Ruijs de
Beerenbrouck, kon zij de schilderijenverzameling
in haar eenheid behouden, door haar zeggenschap,
maar ook die van haar vier kinderen, die zij juridisch
gezien ’onterfde’ – ze hadden al ruim genoeg genoten
van het enorme vermogen – over te dragen aan een
stichting. De Nederlandse staat twijfelde even, vooral
door de verplichting om dan ook het als mausoleum
aandoende museumontwerp, niet van Berlage – die
in onmin was gevallen – maar van de Belgische architect Henri van de Velde te bouwen. De staat wilde
en kon dat waarschijnlijk ook niet, waarna Helene in
1933 op het hoogtepunt van de economische crisis,
haar eis snel liet varen, om daarmee te voorkomen
dat de verzameling in delen verkocht zou worden.
In de beschutting van de ’Franse Berg’ niet ver van
het museum, ligt Helene begraven naast haar man.
Bijna niet te vinden – ik neem ook aan op een voor
het publiek niet toegankelijk deel – was ik onder de
indruk van de onverwachte confrontatie met de twee
grote, maar zeer eenvoudige stenen, gemaakt van
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hetzelfde Maulbronner zandsteen waarmee het museumontwerp van Van der Velde gebouwd zou worden. Iets links achter hen ligt onder een veel kleinere
steen, met het opschrift ‘Getrouw tot in de dood’
de urn van Sam van Deventer die in 1972, veel later dan Helene overleed en die volgens een notariële
acte, opgesteld door Helene, bijgezet zou worden bij
hun eigen graven. Ik kon helemaal niet achterhalen
waarom die derde persoon, op een zo’n bijzondere
plaatst was bijgezet en wat de rol van Sam van Deventer in Helene’s leven geweest is. Een bijzetting die
blijkbaar wel veel discussie heeft opgeleverd, maar
gelukkig toch gerespecteerd is. Door de bijzondere
biografie – en de tentoonstelling op de Hoge Veluwe
en de prachtige documentaire Helene. Een vrouw tussen liefde en kunst van regisseur Leo de Boer, uitgezonden op 4 januari 2010 (Het Uur van de Wolf;
www.gemisteuitzending.nl) – raak je verbonden met
al deze bijzonderheden, tot in de uiterste details.
Een zo gedetailleerde biografische/bibliografische
analyse zoals bovenstaand hebben we allemaal niet
kunnen beogen met de enquête die enkele nummers
geleden bij het NTOG gevoegd zat en die door 4% (!)
van onze (1600) lezers werd ingevuld: 30% van de
respondenten is in opleiding voor het specialisme;
het merendeel werd gevormd door de (geregistreerde) gynaecologen. Met een enquête als deze kan je
natuurlijk niet veel of mogelijk niets, terwijl de redactie natuurlijk heel graag wil weten hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen. De suggesties, die
eigenlijk allemaal al eens in redactievergaderingen
naar voren zijn gekomen, maar moeilijk te realiseren zijn, zullen we natuurlijk opnieuw bespreken en
‘meenemen’.
Van de assistenten vindt 80% de inhoud van het
NTOG ’erg nuttig’ (20%) tot ‘redelijk nuttig’ (60%),
voor de gynaecologen ligt dit zelfs op 90%; onderverdeeld respectievelijk 50% ’erg nuttig’ en 40% ’redelijk nuttig’. De nieuwswaarde voor het specialisme
wordt door beide groepen door 90% ook als hoog
aangeslagen en het niveau (vraag 3) is voor assisten-

ten en gynaecologen gelijk, respectievelijk ‘goed’:
30% en ‘voldoende’ 70%.
Van de assistenten leest respectievelijk 35% een op
de vijf artikelen en 50% de helft van de artikelen; assistenten geven aan het tijdschrift vooral te lezen en
niet te scannen. Bij de gynaecologen ligt dat iets anders. Ook daarvan leest 35% een vijfde van de artikelen; echter van de gynaecologen leest 25% meer
dan 80% van de artikelen en worden de andere artikelen in ieder geval door alle ’respondenten’ scannend gelezen: 20 en 35% van de gynaecologen beziet
respectievelijk 80% of zelfs de volledige inhoud van
het NTOG scannend. Dat doen de assistenten veel
minder: slechts 30% van hen neemt bij meer dan de
helft van de artikelen op een scannende wijze kennis van de bijdragen in het NTOG. De rubrieken die
bij onze lezers veel interesse wekken, zijn vooral de
wetenschappelijke artikelen (90%), casuïstiek (70%),
symposium verslagen (35%); PICO-besprekingen
(35%), LVR2-analyses (30%) en verenigingsnieuws
(30%). De andere rubrieken (interviews, van het bestuur, NOTB en Uit de koepel kwaliteit) zitten tegen
de 15% belangstelling.
Al met al geven deze gegevens – waarvoor dank aan
degenen die de moeite namen om de enquête in te
vullen – toch wel wat handvaten, maar het blijft dat
uw opmerkingen en bijdragen het allerbelangrijkste
zijn. Naast alle andere bijdragen wil ik u met name
aansporen voor de rubrieken ’Focus’ en ’PICO bello’!
Referenties
1. Rovers E. Helene Kröller-Möller. De Eeuwigheid
verzameld. Amsterdam. Bert Bakker 2010.
2. Pawel E. Het leven van Franz Kafka. Amsterdam.
Van Gennep 1988 (2e druk).
3. Dongen JA van. Hector Treub 1856-1920. Zijn
persoon en zijn arbeid. Amsterdam. Scheltema &
Holkema 1956.
4. Jong E de, Mulder M, Gulik TM van. Hector Treub
en zijn vrouwelijke leerlingen, de eerste
vrouwelijke operateurs in Nederland. Ned
Tijdschr Geneeskd 2001;145:2492-7.
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ESHRE 2010 bijdragen van
Nederlandse bodem
Derde deel
Van 27 juni 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 acht voor publicatie in het NTOG
geselecteerd. Aan de auteurs werd gevraagd om
expliciet aan te geven voor de lezer van het NTOG
wat de relevantie van hun onderzoeksresultaten
is of kan zijn voor de dagelijkse gynaecologische
praktijk.
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Het artikel van Overbeek et al. staat stil bij de
vruchtbaarheidsproblematiek bij vrouwelijke overlevenden van kinderkanker ten gevolge de nadelige effecten van de oncologische behandeling. Het is een
bijzonder onderzoeksinitiatief dat is uitgevoerd in
samenwerking met alle zeven Nederlandse kinderkankercentra. Binnen een inventariserende case-controlstudie werden 135 cases (vrouwelijke patiënten
van kinderkanker, minimaal 18 jaar oud en ten minste 5 jaar verder na het stellen van de diagnose) vergeleken met 131 controlepersonen (zussen van de
bovengenoemde patiënten). Beide groepen werd een
enquête voorgelegd over onder andere de menstruele cyclus, relaties, seksualiteit, (sub/in)fertiliteit en
eventuele zwangerschappen waarbij een opmerkelijke respons van 79% werd bereikt. De resultaten
van deze studie bevestigen eerder onderzoek dat er
stoornissen kunnen optreden in psychosociaal en
seksueel functioneren onder overlevenden van kinderkanker. Meer data worden verwacht van de thans
lopende prospectieve studie onder alle vrouwelijke
kinderkankeroverlevenden in Nederland (n = 1450)
waarbij de uitkomsten zullen worden vergeleken met
leeftijdgematchte controlepersonen.

Het artikel van Van der Meer et
al. toont u de resultaten van een
enquête onder Nederlandse gynaecologen naar het gebruik van
commerciële eiceldonatie in het buitenland door Nederlandse paren.
Tevens werd door de onderzoekers
naar de mening van de Nederlandse gynaecoloog over commerciële
eiceldonatie gevraagd die in Nederland bij wet is verboden. Deze
enquête bereikte een opvallend hoge respons rate
naar kliniek van 93,1%. De vraag onder Nederlandse
paren naar commerciële eiceldonatie in het buitenland is in de afgelopen jaren verdrievoudigd. Opvallend is dat er een evident gebrek is aan informatie
over het beleid in de buitenlandse klinieken. Uit de
enquête blijkt ook dat de meerderheid (54%) van de
responderende gynaecologen van mening is dat commerciële eiceldonatie niet in Nederland zou moeten
plaatsvinden. Daarbij is het voor de Nederlandse paren niet duidelijk in welke klinieken zij ondersteunende behandeling zouden kunnen krijgen. Al met al
veel stof tot nadenken waarbij de auteurs de NVOG
uitdagen om een standpunt hierover op te stellen
en een betere leidraad te geven voor patiënten door
middel van een informatiefolder.
Dit waren de laatste twee artikelen uit de serie van
ESHRE 2010 bijdragen van Nederlandse bodem voor
het NTOG. Van 3-6 juli 2011 zal de ESHRE plaatsvinden in Stockholm, Zweden. De deelredactie voortplantingsgeneeskunde hoopt dan op een rijk aanbod
van Nederlands onderzoek. Zoals u dat in de afgelopen twee jaar gewend bent geweest, zal er opnieuw
een nominatieronde plaatsvinden onder de Nederlandse presentaties. Hierbij zal er speciale aandacht
zijn voor innovatief denken in de voortplantingsgeneeskunde.
Namens de deelredactie voortplantingsgeneeskunde,
Velja Mijatovic

Vruchtbaarheids
problematiek bij
vrouwelijke overlevenden
van kinderkanker in
Nederland: een pilotstudie
A. Overbeek, M.H. van den Berg, F.E. van Leeuwen, C.B. Lambalk,
G.J.L. Kaspers en E. van Dulmen-den Broeder
Achtergrond
In Nederland worden ongeveer 600 kinderen per
jaar gediagnosticeerd met een vorm van kanker.1
Tegenwoordig overleven door verbeterde diagnostiek en behandelingsmethoden gelukkig steeds meer
kinderen met kanker.2 Hierdoor ontstaat een steeds
groter wordende groep jong volwassenen die op
kinderleeftijd kanker heeft gehad. Deze groep jongvolwassenen heeft echter een verhoogd risico op
morbiditeit en zelfs mortaliteit als gevolg van de nadelige late effecten van de vroegere behandeling. Het
is bekend dat twee derde van alle overlevenden van
kinderkanker later in hun leven te maken zal krijgen
met één of meerdere nadelige late effecten van hun
behandeling.3-6
Eén van deze nadelige effecten is onvruchtbaarheid
of een verminderde vruchtbaarheid. Een groot deel
van de vrouwelijke overlevenden van kinderkanker
bevindt zich nu in de vruchtbare leeftijd en gaat over
het krijgen van kinderen nadenken. Echter, als gevolg
van hun vroegere behandeling met chemo- en/of radiotherapie kunnen de ovariële functie, de ovariële
reserve en de functie van de uterus aanzienlijk verminderd zijn. Klinisch kan dit leiden tot subfertiliteit
of zelfs infertiliteit, negatieve zwangerschapsuitkomsten en een premature menopauze.7-23
Naast de dreiging van fertiliteitsproblemen en premature menopauze, kunnen de vroegere ziekte
en behandeling ook op psychosociaal en seksueel
vlak invloed hebben gehad. Zo blijken overlevenden van kinderkanker over het algemeen slechter
dan hun leeftijdsgenoten te scoren op onder andere
opleidingsniveau, sociale interactie (minder vriendschappen en intieme relaties, minder vaak gehuwd),
werkstatus (vaker werkloos en financieel afhankelijk)
en woonsituatie (minder vaak zelfstandig wonen).24-31
Bovendien blijkt uit een studie van Van Dijk et al.

Leerpunten
• Zeshonderd kinderen krijgen per jaar de
diagnose kanker.
• Er is steeds meer genezing, maar er zijn ook
steeds meer nadelige late effecten van de
behandeling.
• Denk aan de volgende late effecten van de
behandeling voor kanker op de kinderleeftijd:

– sub- en infertiliteit;
– premature menopauze;
– negatieve zwangerschapsuitkomsten;
– psychosociale factoren: minder vaak een
duurzame relatie, vaker (nog) maagd,
minder vaak zwanger en minder vaak een
(latente) kinderwens.
dat 20% van de onderzochte overlevenden beperkingen in zijn of haar seksuele leven ondervindt door
de vroegere ziekte en dat overlevenden van 25 jaar
en ouder beduidend minder ervaring hebben met geslachtsgemeenschap dan hun leeftijdsgenoten.32
In deze single center-pilotstudie hebben we de menstruele cyclus, relaties, seksuele activiteit, kinderwens en zwangerschapsuitkomsten geëvalueerd in
een groep vrouwelijke overlevenden van kinderkanker. Deze groep hebben we vergeleken met een controlegroep bestaande uit zussen van overlevenden.
Deze pilotstudie is onderdeel van een landelijke retrospectieve cohortstudie naar de gevolgen van de
behandeling van kinderkanker op de vruchtbaarheid
van vrouwen (het VEVO-onderzoek: Vruchtbaarheid,
Eicelvoorraad en Vervroegde Overgang bij vrouwen
die op kinderleeftijd kanker hebben gehad).

Patiënten en methoden
Het onderzoek betreft een interimanalyse van de re-
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Figuur 1: Verdeling van de verschillende soorten kanker waarmee de overlevenden op de kinderleeftijd zijn
gediagnosticeerd.
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sultaten van het VEVO-onderzoek, dat wordt gecoördineerd door het VUmc, in samenwerking met alle
zeven Nederlandse kinderoncologische en stamceltransplantatiecentra.* Om voor het VEVO-onderzoek
in aanmerking te komen moesten patiënten vrouw
zijn, minimaal 18 jaar zijn en er moest ten minste vijf
jaar verstreken zijn sinds de diagnose van een maligniteit of hersentumor op de kinderleeftijd. Zussen
van de overlevenden werd gevraagd om als controlepersonen deel te nemen aan het onderzoek.
Voor deze pilotstudie zijn alle vrouwen benaderd die
behandeld zijn in het VU medisch centrum en aan
bovengenoemde inclusiecriteria voldeden (n = 135).
Tevens is een controlegroep van 131 zussen van overlevenden geïncludeerd. Alle patiënten en controlepersonen vulden een vragenlijst in met items over onder
andere de menstruele cyclus, relaties, seksuele activiteit, kinderwens en zwangerschaps
uitkomsten;
deze werden met elkaar vergeleken. Gegevens over
de diagnose en behandeling zijn beschikbaar in een
landelijke database (de LATER-database (LAnge TERmijn effecten na kinderkanker)). Het onderzoek is
goedgekeurd door de medisch-ethische commissie
van het VU medisch centrum en alle deelnemers gaven schriftelijke toestemming.

Statische analyse is uitgevoerd met SPSS-software
versie 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, VS). Alle data
zijn geanalyseerd op normale verdeling en zijn loggetransformeerd indien niet normaal verdeeld. Bij
de vergelijking van twee onafhankelijke groepen
werd een onafhankelijke student t-toets of chikwadraattoets gebruikt. Alle analyses zijn gecorrigeerd
voor de leeftijd ten tijde van de studie door middel
van een multivariaat lineair model. Een waarde van
p < 0,05 werd als significant beschouwd.

Resultaten
Van de 135 vrouwelijke vijfjaarsoverlevenden die
in aanmerking kwamen om mee te doen met deze
pilotstudie, hebben 107 vrouwen de vragenlijst ingevuld (79%). Van de overige 28 vrouwen hebben
13 vrouwen (10%) aangegeven dat ze niet mee wilden doen en 15 vrouwen (11%) hebben ondanks een
papieren en telefonische herinnering niet gerespondeerd.
De verschillende soorten kanker waarmee de 107
deelneemsters op de kinderleeftijd zijn gediagnosticeerd, zijn weergegeven in figuur 1. De mediane
leeftijd bij diagnose was 7 jaar (interkwartielrange
10 jaar). Verschillende therapieën (radiotherapie,

* Deelnemende centra in de landelijke studie: Academisch Medisch Centrum, Erasmus MC, Leids Universitair
Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Medisch Centrum Nijmegen,
Universitair Medisch Centrum Utrecht en VU medisch centrum. Deze studie wordt financieel mogelijk
gemaakt door Koningin Wilhelmina Fonds (grant no. VU 2006-3622) en door Stichting KiKa (Kinderen
Kankervrij).
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Behandelingsmodaliteit

Aantal patiënten
(%)
25 (23)
36 (34)
1 1 (10)

Alleen chirurgie
Alleen chemotherapie
Alleen radiotherapie
Chemotherapie in combinatie
34 (32)
met radiotherapie
Lokalisatie van de radiotherapie:
• craniospinaal
28 (62)
• abdominaal-bekken
5 (11)
• totale lichaamsbestraling
1 (2)
• anders
8 (18)
• onbekend
3 (7)

Tabel 1. Behandelingsgegevens van de groep vrouwelijke overlevenden van kinderkanker (n = 107).
chemotherapie en chirurgie) zijn toegepast en in verschillende combinaties gegeven. De frequentie van
deze verschillende therapieën en combinaties hiervan is weergegeven in tabel 1. Ten tijde van de studie
was de mediane leeftijd 24 jaar (interkwartielrange
11 jaar) bij de overlevenden en 29 jaar (interkwartielrange 12 jaar) bij de controles (p = 0,003). Overlevenden waren vaker lager opgeleid en vaker werkloos of
arbeidsongeschikt (tabel 2).
De leeftijd waarop de menarche plaatsvond, was

Mediane leeftijd in jaren ten tijde van invullen
van de vragenlijst (IQR)
Mediane leeftijd in jaren bij diagnose (IQR)
Opleiding (laag/gemiddeld/hoog) (%)
Werkstatus:
• aantal met betaald werk (%)
• aantal studenten (%)
• aantal werkloos / arbeidsongeschikt (%)
• overig

bij overlevenden en controles (13 jaar) gelijk (tabel 3). Echter, bij 9 overlevenden en één controlepersoon was er sprake van een primaire amenorroe
(p = 0,003) en een hypogonadotrope status. Bij alle
9 overlevenden was dit het gevolg van craniële bestraling of chirurgie in het gebied van de hypofyse. De
achterliggende pathologie van het hypogonadotroop
hypogonadisme van de controlepersoon is onbekend. Eén overlevende en één controlepersoon gaven
in de vragenlijst aan dat de menopauze voor het 40e
levensjaar was opgetreden.
Significant minder overlevenden dan controlepersonen gaven in de vragenlijst aan dat zij een duurzame relatie hadden (60% versus 79%, p = 0,007).
Tevens was het aantal overlevenden dat nog maagd
was significant hoger dan het aantal controlepersonen (23% versus 6%, p = 0,002). Het percentage
vrouwen in de overlevendengroep dat ten tijde van
de studie zwanger was of al een kind had, was significant kleiner dan in de controlegroep (20% versus
44%, p = 0,005). Van de vrouwen die aangaven dat
ze nooit eerder zwanger waren geweest, gaf slechts
69% van de overlevenden aan op dit moment of in
de toekomst een kinderwens te hebben (p < 0,001).
Bij de controles was dit percentage 95% (p < 0,001).
Het aantal verwijzingen naar de gynaecoloog in
verband met subfertiliteit was gelijk in beide groe-

Overlevenden
(n = 107)

Controles
(n = 131)

P-waarde

24 (11)

29 (12)

0,003

7 (10)
14 (13)/57 (53)/34 (36)*

-6 (5)/64 (49)/61 (46)

-0,02

53 (50)
28 (26)
24 (22)
2 (2)

98 (75)
22 (17)
2 (2)
9 (7)

< 0,001
NS
< 0,001
NS

Tabel 2. Demografische gegevens van overlevenden en controlepersonen.
IQR: interkwartielrange, NS: niet significant. * Bij twee overlevenden is het opleidingsniveau onbekend.
Overlevenden
(n = 107)
13 (1)
9 (8)
1 (1)
64 (60)
25 (23)
21 (20)
55 (69)

Mediane leeftijd in jaren bij menarche (IQR)
Aantal met primaire amenorroe (%)
Aantal met premature menopauze (%)
Aantal met duurzame relatie (%)
Is virgo (%)
Is zwanger / heeft reeds kind gebaard (%)
Heeft (latente) kinderwens (%)
Ooit verwezen naar gynaecoloog in verband met
8 (8)
subfertiliteit (%)

Controlepersonen
(n = 131)
13 (1)
1 (0,8)
1 (1)
104 (79)
8 (6)
60 (44)
62 (95)

P-waarde

12 (9)

NS

NS
0,003
NS
0,007
0,002
0,005
<0,001

Tabel 3. Menstruele cyclus, psychosociale en seksuele factoren en fertiliteitsproblematiek van overlevenden en
controlepersonen. IQR: interkwartielrange, NS: niet significant
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Mediane maternale leeftijd in jaren bij eerstgeborene (IQR)
Gemiddelde duur in maanden tot totstandkoming
zwangerschap (SD)
Methode van conceptie (%)
• spontaan
• hormonale behandeling
• iui
• ivf/icsi
Partus (%)
• vaginaal: spontaan
• vaginaal: geassisteerd
• sectio caesarea
Geboortegewicht in gram (SD)
Zwangerschapsduur in weken (SD)
Gerapporteerde complicaties tijdens de zwangerschap (%)

Overlevenden
(n = 19)
26 (8)

Controles
(n = 55)
27 (7)

P-waarde

6,9 (8,1)

6,1 (7,2)

NS

18 (95)
1 (5)
0
0

52 (95)
1 (2)
2 (4)
0

10 (53)
6 (32)
3 (16)
3340 (503)
39,9 (2,2)
11 (58)

35 (64)
13 (24)
7 (13)
3359 (721)
39,4 (2,6)
17 (30)

NS

NS

NS

NS
NS
0,03

Tabel 4. Zwangerschapsuitkomsten van overlevenden en controlepersonen. IQR: interkwartielrange,
SD: standaarddeviatie, NS: niet significant
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pen (8% en 9% in respectievelijk overlevenden en
controlepersonen).
Zwangerschapsgegevens waren beschikbaar van 21
overlevenden (in totaal 41 zwangerschappen) en 60
controlepersonen (in totaal 147 zwangerschappen).
De verhouding tussen het aantal miskramen, abortus
provocatus en doodgeborenen en het totaal aantal
zwangerschappen per individu was niet verschillend tussen overlevenden en controlepersonen. Twee
overlevenden en 5 controlepersonen waren ooit
zwanger, maar kregen nooit een levendgeboren kind.
Zwangerschapsuitkomsten van de eerstgeboren baby
waren daarom beschikbaar van 19 overlevenden en
55 controlepersonen (tabel 4). De mediane maternale leeftijd bij het eerstgeboren kind was 26 jaar (interkwartielrange 8 jaar) bij overlevenden en 27 jaar
(interkwartielrange 7 jaar) bij controlepersonen. Er
bleken geen verschillen in de duur tot totstandkoming van de zwangerschap of de methode van conceptie (spontaan, iui, ivf, icsi). Geboortegewicht en
zwangerschapsduur waren eveneens vergelijkbaar
tussen de verschillende groepen. Echter, overlevenden rapporteerden wel meer complicaties gedurende
de zwangerschap dan controlepersonen (58% versus 30% bij overlevenden en controlepersoenen, p
= 0,03). Deze complicaties waren onder andere anemie, vaginaal bloedverlies, verhoogde bloeddruk,
groeiachterstand van het kind, trombose en diabetes
gravidarum.

Conclusie en discussie
Uit deze pilotstudie blijkt dat overlevenden van
kinderkanker minder vaak een duurzame relatie
hebben, vaker (nog) maagd zijn en minder vaak
zwanger zijn (geweest) in vergelijking met controlepersonen. Verder lijkt een (latente) kinderwens min-

der vaak aanwezig. Er waren in deze groep vrouwen
geen verschillen in geboortegewicht of zwangerschapsduur, complicaties tijdens de zwangerschap
lijken echter vaker voor te komen in de groep van
overlevenden.
Ook lijkt het psychosociaal en seksueel functioneren
van overlevenden van kinderkanker achter te blijven
ten opzichte van controlepersonen. Eerder is aangetoond dat overlevenden inderdaad later dan leeftijdsgenoten bepaalde mijlpalen in de ontwikkeling
bereiken.33 Dit zou een verklaring kunnen zijn voor
de gevonden verschillen. Echter, de maternale leeftijd bij het eerstgeboren kind was gelijk bij overlevenden en controlepersonen, waaruit blijkt dat in dit
onderzoek het krijgen van kinderen bij overlevenden niet achter lijkt te blijven bij de leeftijd waarop
controles voor het eerst kinderen krijgen.
Belangrijk is om hier enkele beperkingen van deze
pilotstudie te noemen die de uitkomsten mogelijk
hebben beïnvloed. Ten eerste zijn alle vormen van
kinderkanker als één groep geëvalueerd, terwijl
deze verschillende ziektebeelden ook verschillende
behandelprotocollen kennen. Dit maakt de te bestuderen groep erg heterogeen. Er is een evaluatie
gedaan van de uitkomsten per specifieke behandelingsmodaliteit, maar vooralsnog waren de aantallen
in deze subgroepen te klein om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.
Ten tweede zijn alle data van deze pilotstudie verzameld door middel van een vragenlijst. Overlevenden
van kinderkanker worden met enige regelmaat uitgenodigd voor controle op de LATER-poli, waar zorg en
screening aangeboden worden en onderzoek gedaan
wordt naar late effecten. Tevens zijn deze vrouwen
in verband met hun voorgeschiedenis wellicht strenger gecontroleerd tijdens de zwangerschap. Deze ho-

gere controlefrequentie op een LATER-poli en tijdens
zwangerschappen kan een oorzaak zijn waardoor
overlevenden zich gemakkelijker bepaalde klachten
of symptomen tijdens de zwangerschap konden herinneren, in tegenstelling tot de gezonde controlepersonen. Dit zou kunnen verklaren waarom objectieve
zwangerschapsuitkomsten zoals geboortegewicht en
zwangerschapsduur vergelijkbaar waren in beide
groepen, maar overlevenden toch meer complicaties gedurende hun zwangerschap rapporteerden.
Een andere mogelijke verklaring hiervoor kan zijn
dat het aantal vrouwen dat daadwerkelijk een kind
heeft gebaard niet voldoende is om significante verschillen in objectieve maten zoals geboortegewicht
of zwangerschapsduur aan te tonen.
Als laatste is er slechts beperkte informatie beschikbaar over die vrouwen die niet mee wilden doen aan
het onderzoek (n = 28). Dit heeft mogelijk een selectiebias tot gevolg, als bijvoorbeeld overlevenden die
problemen hebben met de fertiliteit vaker hebben
meegedaan aan het onderzoek. Hierdoor zou een
overschatting kunnen optreden van het aantal vrouwen dat problemen met de vruchtbaarheid heeft.
Een deel van de bovengenoemde tekortkomingen
zal worden opgelost in de landelijke studie, die op
dit moment wordt uitgevoerd in samenwerking met
alle Nederlandse kinderoncologische en stamceltransplantatiecentra. Voor deze studie worden alle
vrouwelijke kinderkankeroverlevenden in Nederland
uitgenodigd (n = 1450). De uitkomsten zullen worden
vergeleken met leeftijdgematchte controlepersonen.
Aangezien in deze studie niet alleen vragenlijstgegevens worden verzameld, maar ook transvaginale
echo’s van de ovaria en de uterus worden gemaakt
en bloed wordt afgenomen, kunnen er op termijn
ook meer objectieve resultaten worden verzameld
ten aanzien van onder andere de ovariële reserve en
de functie van de ovaria en uterus. Omdat de aantallen in deze landelijke studie aanzienlijk groter zijn,
zullen we in staat zijn subgroepanalyses naar type
behandeling, dosering van de medicatie en leeftijd
ten tijde van de behandeling uit te voeren.

Relevantie
Aangezien Nederlandse vrouwen het krijgen van kinderen in toenemende mate uitstellen tot na hun 30e
levensjaar, is het van groot belang dat er meer inzicht
wordt verkregen in hoeverre verschillende behandelingen voor kinderkanker schadelijk zijn voor de ovariële functie en -reserve. Dit maakt het mogelijk om
voorlichting op maat te geven over vruchtbaarheid
na een kankerbehandeling. Met de resultaten van dit
onderzoek is het in de toekomst hopelijk niet alleen
mogelijk om onvrijwillige kinderloosheid te voorkomen, maar ook om aan de menopauze gerelateerde
aandoeningen zoals osteoporose en cardiovasculaire
aandoeningen te voorkomen. Gezien de huidige ont-

wikkelingen op het gebied van oöcytvitrificatie en
transplantatie van ovariumweefsel, lijkt fertiliteitspreservatie bij jonge meisjes en vrouwen steeds
meer binnen handbereik. Het is dan ook van groot
belang om specifieke risicogroepen te herkennen
voordat een eventuele gonadotoxische behandeling
wordt gestart, zodat maatregelen tot het behouden
van de fertiliteit – voor zover deze toepasbaar zijn
– tijdig genomen kunnen worden. Tevens is het belangrijk om te realiseren dat bij deze vrouwen ook
op psychosociaal en seksueel gebied de nodige problemen kunnen optreden.
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Samenvatting
Kinderkanker en de behandeling hiervan kunnen de
vruchtbaarheid van een vrouw ernstig schaden, niet
alleen door de eventuele nadelige (late) effecten van
bestraling en chemotherapie op de eicelvoorraad en
baarmoederfunctie, maar ook door de impact op het
sociale en psychoseksuele functioneren van overlevenden van kinderkanker. In deze studie zijn 107
vijfjaarsoverlevenden van kinderkanker (behandeld
in het VU medisch centrum) en 131 zussen van kinderkankeroverlevenden gevraagd om een vragenlijst
in te vullen over onderwerpen als relaties, seksuele
activiteit, kinderwens en zwangerschapsuitkomsten
van het eerstgeboren kind. De resultaten van deze
pilotstudie laten zien dat overlevenden van kinderkanker minder vaak een duurzame relatie hebben,
minder vaak geslachtsgemeenschap hebben gehad
en minder vaak zwanger zijn geweest in vergelijking
met zussen van dezelfde leeftijd. Bovendien lijkt een
(toekomstige) kinderwens minder vaak aanwezig te
zijn. Er werden in deze studie geen verschillen gevonden in geboortegewicht of zwangerschapsduur van
het eerstgeboren kind van overlevenden en controles. Op dit moment wordt, in samenwerking met alle
zeven kinderoncologische en stamceltransplantatiecentra, een studie naar de late effecten van de behandeling van kinderkanker op de vruchtbaarheid uitgevoerd bij alle vrouwelijke kinderkankeroverlevenden
in Nederland. De uitkomsten van deze studie zullen
het mogelijk maken om een nauwkeurige schatting
te maken van de algehele en behandelingspecifieke
risico’s op een verminderde vruchtbaarheid en vervroegde overgang voor deze groep vrouwen.
Trefwoorden
kinderkanker, fertiliteit, vruchtbaarheid, late effecten
Summary
Childhood cancer and its treatment may have an
enormous impact on female fertility, not only by the
possible deleterious effect of radiation and chemotherapy on the ovarian function and pregnancy outcomes, but it can have a major impact on social and
psychosexual development of survivors as well. In
this study, 107 5-year survivors of childhood cancer (CCSs) treated at VU University Medical Center
for any type of cancer and 131 siblings of CCSs were
asked to complete a questionnaire regarding rela-

tionships, sexual activity, the wish to have children
and pregnancy outcomes of the first live-born baby.
The results of this pilot study show that CCSs are less
likely to be in a committed relationship, to have had
sexual intercourse and to have been pregnant compared to age-matched sibling controls. Additionally, a
(future) wish to have children seems to be less common in CCSs compared to controls. In this group of
patients, we did not find differences in birth weight
or gestational age. In a nationwide study, which is
currently being performed, all these outcomes will
be re-evaluated in a larger study population and in
relation to treatment history.
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Cross border reproductive
care; gebruik van eicel
donatie in het buitenland
door Nederlandse vrouwen
I. van der Meer-Noort, , J.A.M. Kremer , A.Th. Alberda,
A. Verhoeff en M.H.A. van Hooff
Introductie
Niet-commerciële eiceldonatie is toegestaan in Nederland. Commerciële en anonieme eiceldonatie
is bij wet verboden. In 2002 is de Embryowet ingevoerd welke stelt dat het verboden is om: ‘voor de
verstrekking aan anderen van geslachtscellen en
embryo’s die ter beschikking zijn gesteld, een vergoeding te vragen die meer bedraagt dan de kosten
die een rechtstreeks gevolg zijn van de handelingen
die met de geslachtscellen of embryo’s zijn verricht’.
Anonieme gameetdonatie is sinds juni 2004 verboden na invoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. De leeftijdslimiet in Nederland
om in aanmerking te komen als acceptor voor donoreicellen is 45 jaar.1
Sinds 1970 stellen Nederlandse vrouwen het krijgen
van kinderen uit onder andere doordat anticonceptie
ruim beschikbaar is, vrouwen langer onderwijs volgen en de arbeidsparticipatie van vrouwen is toegenomen. Vooral vrouwen met een vroege menopauze
worden hierdoor geconfronteerd met onvruchtbaarheid. Vrouwen in Nederland waren in 2008 gemiddeld 29,4 jaar bij de geboorte van het eerste kind.2
Voor Nederlandse paren spelen meerdere redenen
een rol om naar het buitenland te gaan voor eiceldonatie, zoals het zelf geen donor kunnen aanleveren
en een voorkeur voor een anonieme donor.
Nederlandse paren die deelnemen aan eiceldonatieprogramma’s in het buitenland zoeken vaak ondersteuning bij de Nederlandse gynaecoloog voor
diverse diensten, zoals het maken van echo’s, het
monitoren van het endometrium, laboratoriumonderzoeken en het voorschrijven van medicatie. De
incidentie van het gebruik van eiceldonatie in het
buitenland door Nederlandse paren is niet eerder onderzocht.
Het primaire doel van dit onderzoek was een schatting te maken van het aantal Nederlandse paren dat

naar het buitenland gaat voor eiceldonatie en een inventarisatie van de mening van de Nederlandse gynaecoloog over commerciële eiceldonatie.

Materiaal en methode
Een door de auteurs opgestelde vragenlijst met zestien multiplechoicevragen waarvan elf met een mogelijkheid voor toelichting en drie open vragen is mede
namens de werkgroep IVF verstuurd naar alle 789 gynaecologen die eind 2008 waren geregistreerd bij de
NVOG.
Door middel van de vragenlijst werd informatie verkregen over de achtergrond van de responderende
gynaecoloog en het aantal patiënten per kliniek dat
begeleid werd bij het proces van eiceldonatie in het
buitenland in de perioden 2000-2004 en 2005-2008.
Er werd een inventarisatie gemaakt van landen waar
eiceldonatie verkregen werd en bekendheid met procedures in eiceldonatieklinieken in het buitenland. Tot
slot werd de mening van de Nederlandse gynaecoloog
getoetst over het eventueel mogelijk maken van commerciële eiceldonatie in Nederland.
Aangezien er geen patiëntgegevens werden gebruikt,
was voor deze studie goedkeuring door een medische ethische commissie niet nodig.

Resultaten
Respons
De enquête werd verstuurd naar gynaecologen in alle
99 Nederlandse ziekenhuizen (8 academische centra,
36 opleidingsziekenhuizen en 55 niet-opleidingsziekenhuizen) en 2 niet ziekenhuisgerelateerde fertiliteitsklinieken. Er kwam respons uit alle 8 academische
centra, 35 opleidingsziekenhuizen, 49 niet-opleidingsziekenhuizen en beide niet ziekenhuis gerelateerde fertiliteitsklinieken (response rate naar klinieken = 93,1%).
Vierenvijftig procent van de respondenten is man en
46% vrouw; dit komt overeen met de verdeling man/
vrouw (53,6/46,4%) bij de NVOG.
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2000-2004

2005-2008

% toename

Verzoek om begeleiding voordat eiceldonatie in het buitenland
was gestart

62

179

288

Begeleiding tijdens eiceldonatiebehandeling in het buitenland

45

149

331

Begeleiding zwangerschap ontstaan na eiceldonatie
behandeling in het buitenland

32

98

306

Tabel 1. Aantal verzoeken aan Nederlandse gynaecoloog om ondersteunende controles bij cross border reproductive care-eiceldonatie uit te voeren van 2000 tot en met 2008.
Land

Aantal

Spanje
België

109
32

VS
Tsjechië
Cyprus, Rusland, Polen

11
8
4

Turkije, Verenigd Koninkrijk
Australië, China, Frankrijk

2
1

Italië, Jordanië, Litouwen

1

Tabel 2. Landen bezocht voor eiceldonatie door
Nederlandse vrouwen in de periode 2000-2008.
Leeftijd

Aantal
Aantal
acceptoren (%) donoren (%)

Onbekend

28 (12)

169 (78)

Leeftijd bekend

213 (88)

49 (22)

2 (1)*

12 (24)*

26-30

7 (3)*

31 (63)*

31-35

28 (13)*

6 (12)*

36-40

53(25)*

0

41-45

103(48)*

0

>45

20 (9)*

0

20-25

Tabel 3. Geschatte leeftijd van acceptoren en donoren betrokken bij cross border-eiceldonatie voor
Nederlandse acceptoren.
* % van aantal acceptoren respectievelijk donoren
met bekende leeftijd
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Begeleiding door Nederlandse gynaecologen bij eiceldonatie in het buitenland
Gynaecologen in 47 ziekenhuizen (50%) begeleiden
patiënten die naar het buitenland gaan voor eiceldonatie. In enkele gevallen waren er kleine verschillen
in het geschatte aantal patiënten die deelnemen aan
buitenlandse eiceldonatieprogramma`s door verschillende gynaecologen die in hetzelfde ziekenhuis werken. In die gevallen hebben we het hoogst genoemde
aantal gebruikt voor verdere analyse.
Tabel 1 laat zien dat er een toename van 288% is in
de vraag naar begeleiding voorafgaand aan de behandeling in het buitenland in de periode 2005-2008
vergeleken met de periode 2000-2004. Ook het aan-

tal patiënten dat daadwerkelijk naar het buitenland
gaat voor eiceldonatie is drie keer zo groot evenals
begeleiding door Nederlandse gynaecologen van het
aantal zwangerschappen dat na deze behandeling is
ontstaan.
Verwijzing en zelfverwijzing voor eiceldonatie in het
buitenland
In de meeste gevallen nemen patiënten zelf het initiatief om contact te leggen met een kliniek in het
buitenland. In 40 van de 47 ziekenhuizen die dergelijke patiënten begeleiden, werd pas om begeleiding
gevraagd nadat het contact met een buitenlandse kliniek al was gelegd. Vanuit negentien ziekenhuizen
worden patiënten van adressen of internetadressen
voorzien waar zij buitenlandse klinieken kunnen vinden. In tien Nederlandse ziekenhuizen verwijzen gynaecologen actief naar een kliniek in het buitenland.
Tabel 2 laat zien welke landen worden bezocht voor
eiceldonatie. Spanje is verreweg het meest bezocht,
gevolgd door België en de Verenigde Staten. Landen
in Oost-Europa zoals Tsjechië, Rusland, Polen en Litouwen worden een aantal malen genoemd net als
het Verenigde Koninkrijk en Turkije.
Doordat in Nederland geen registratie voor eicelacceptoren bestaat, is de leeftijd van de acceptoren
niet altijd exact te geven. Tabel 3 laat een schatting
zien van de leeftijdverdeling van de acceptoren en
donoren. Een duidelijke meerderheid, bijna 60% van
de acceptoren met bekende leeftijd, is 41 jaar of ouder. Slechts in 22% van de donatiecycli was de leeftijd van de donor bij de Nederlandse gynaecoloog
bekend. Nederlandse gynaecologen nemen aan dat
vrijwel alle donoren jonger zijn dan 36 jaar.
Beleid in buitenlandse eiceldonatieklinieken
In slechts 17 van de 47 Nederlandse klinieken waar
begeleiding wordt gegeven, was informatie beschikbaar over de verdeling van de eicellen verkregen van
een specifieke donor. Deze respondenten schatten
dat de meeste donoren (70%) een in-vitrofertilisatieprocedure ondergingen om eicellen aan één specifieke acceptor te doneren; in enkele klinieken werden
de eicellen van één donor verdeeld over twee of
meerdere acceptoren (geschat 30%). Achtenzeventig
procent van de donoren ondergingen de ivf-proce-

80%
Perifeer, zonder opleiding, met
voortplanting

Perifeer, zonder opleiding, zonder
voortplanting

60%

Perifeer, met opleiding, met
voortplanting
Perifeer, met opleiding, zonder
voortplanting

40%

Academisch, subafdeling
voortplanting
Academisch, subafdeling
verloskunde

20%

Academisch, subafdeling
gynaecologie

0%
Geen antwoord

Ja, zonder
beperkende
voorwaarden

Ja, onder strikte
voorwaarden

Nee, niet
principieel tegen,
wel bereid tot
begeleiden

Nee, onethisch

Figuur 1. Meningen over commerciële eiceldonatie van de Nederlandse gynaecoloog verdeeld per kliniektype
en subspecialismen.
dure puur voor donatiedoeleinden; naar schatting in
22% van de gevallen deelden donoren om hun eigen
ivf- behandeling te bekostigen tegen vergoeding hun
eicellen met acceptoren.
Het is onbekend of eiceldonatieklinieken acceptoren informeren over de risico’s die gepaard gaan met
meerlingzwangerschappen. In buitenlandse klinieken
worden per transfer veelal meerdere embryo’s in de
uterus geplaatst. Een maximum van vijf embryo’s
werd gerapporteerd. Acht Nederlandse klinieken
antwoordden dat uitsluitend single embryo transfer
werd toegepast bij de patiënten die zij begeleiden na
donatie in het buitenland. Vanuit slechts elf begeleidende klinieken was er informatie beschikbaar of de
leeftijd van de donor of de acceptor het aantal embryo’s per transfer beïnvloedde.
De geschatte kosten per behandeling variëren sterk.
De meeste buitenlandse klinieken rekenen 3000 tot
10.000 euro per behandeling. In sommige landen lopen de kosten op tot boven de 30.000 euro per behandeling. Ruim de helft (55%) van de Nederlandse
gynaecologen is niet bekend met de kosten van de
behandelingen in het buitenland.
De mening van de Nederlandse gynaecoloog over
commerciële eiceldonatie
De meerderheid van de respondenten (54%) is van
mening dat commerciële eiceldonatie niet in Nederland zou moeten plaatsvinden. Van hen is 37% wel
bereid om paren ondersteuning te geven wanneer

zij naar het buitenland gaan. Vierendertig procent
vindt dat commerciële eiceldonatieprogramma’s onder strikte voorwaarden in Nederland moeten worden aangeboden. Slechts 2% vindt dat commerciële
eiceldonatie zou moeten kunnen zonder enige voorwaarden. Tien procent van de respondenten gaf geen
antwoord op de vraag.
Leeftijd en geslacht van de respondenten hebben
geen invloed op de mening over commerciële eiceldonatie. Opvallend is dat juist de gynaecologen die
werkzaam zijn op een subafdeling voortplanting binnen een academisch medisch centrum het meest van
mening (73%) zijn dat eiceldonatie in het buitenland
onethisch is en hierdoor minder bereidwillig zijn om
deze patiënten te begeleiden (figuur 1).
Discussie
Grenzen vervagen, Nederlandse paren maken veelvuldig gebruik van geassisteerde voortplantingsbehandelingen in het buitenland. Het buitenland lonkt
met behandelingen die in Nederland niet of in mindere mate worden aangeboden, zoals anonieme
eicel- en spermadonatie, assisted hatching en vitrificatie van eicellen om sociale redenen.
Dit is het eerste onderzoek dat de frequentie beschrijft waarmee Nederlandse paren naar het buitenland gaan voor eiceldonatie. Wij vonden een snelle
toename in het gebruik van eiceldonatie in het buitenland tussen 2000 en 2008.
In Nederland is elke andere vorm dan non-profit
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eiceldonatie verboden bij wet. In de meeste gevallen
leveren paren hun eigen non-profitdonor aan; vaak
is dit een bekende, een vriendin of familielid. De donor moet gezond zijn, geen contra-indicaties hebben
om een in-vitrofertilisatiebehandeling te ondergaan,
haar kinderwens moet vervuld zijn en ze mag niet
ouder zijn dan 40 jaar; donoren van 36 jaar of jonger
genieten de voorkeur. Donoren en acceptoren ondergaan een psychologische screening. Zij worden geïnformeerd dat een financiële compensatie meer dan
voor reiskosten, medische kosten en kinderopvang
verboden is. Ook op de website van de Vereniging
voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen (www.
freya.nl) wordt hierop gewezen. Voor instellingen is
het verboden om winst te maken op het aanbieden
van eicellen van donoren. Zij mogen wel non-profitdonoren werven. In één fertiliteitskliniek die niet in
een ziekenhuis was gevestigd wordt non-profiteiceldonatie door uitwisseling met spermadonatie toegepast, zogeheten coöperatieve wederkerige donatie.3
Redenen voor paren om Nederland te verlaten in hun
zoektocht naar een eiceldonor zijn dat zij een anonieme donor wensen of zelf niet in staat zijn een eiceldonor aan te leveren. In het buitenland is er een
snelle toegang tot behandeling.
Adressen voor eiceldonatieklinieken kunnen makkelijk gevonden worden op het internet (www.freya.nl),
waar ook ervaringen en adviezen van lotgenoten zijn
te lezen.
Alle vrouwen in Spanje doneren anoniem zoals vastgelegd bij wet in Spanje. Het verschil in wetgeving
met Nederland illustreert hoe tegenstrijdig deze is
ten aanzien van gametendonatie binnen de Europese Unie. In Spanje wordt eiceldonatie gezien als
niet-commercieel. De fertiliteitsklinieken stellen dat
de donoren alleen een onkostenvergoeding krijgen.
Vrouwen ontvangen een compensatie van 915 euro
per cyclus. De meeste donoren in Spaanse klinieken zijn Spaanse of Oost-Europese vrouwen. Voor
veel van deze vrouwen is de vergoeding die geboden wordt voor eiceldonatie een belangrijke drijfveer
om over te gaan tot donatie.4 Spanje en België zijn
de frequentst bezochte landen volgens onze respondenten. België is een buurland en de meeste artsen
spreken Nederlands. Eiceldonatie is de geassisteerde
reproductietechniek met de hoogste zwangerschapspercentages per cyclus. Spaanse klinieken adverteren op het internet met hoge succespercentages.
Spanje is gemakkelijk te bereiken met voordelige
chartervluchten en veel Spaanse klinieken verlagen
de drempel met Nederlands sprekende artsen.
In landen zoals de VS is commerciële eiceldonatie
gelegaliseerd; bij het werven van vrouwen voor eiceldonatie worden er grote geldbedragen geboden,
doorgaans 8 tot 15.000 dollar per donatie, soms tot
bedragen van 100.000 dollar.5 Na donatie die in een
zwangerschap resulteert stijgt de vergoeding bij een

volgende donatie. Donoren worden geworven via het
internet, advertenties in kranten en posters op faculteiten van grote Amerikaanse universiteiten.5
Vitrificatie van eicellen biedt nieuwe mogelijkheden
voor eiceldonatieprogramma`s. Door het opslaan van
gedoneerde eicellen door middel van vitrificatie en
het cryopreserveren van semen van het acceptorpaar
kan het moment van fertilisatie en embryoplaatsing
volledig naar de keuze van de fertiliteitskliniek en
het acceptorpaar worden gepland.6 Deze ontwikkeling zal in de nabije toekomst commerciële eiceldonatie nog toegankelijker maken.
Donoren worden blootgesteld aan kortetermijngevolgen zoals het ovarieel hyperstimulatiesyndroom
(OHSS) 7 en ook is er zorg over de langetermijngevolgen van ivf-behandelingen.8 Een Nederlandse nationale historische cohortstudie vond geen verhoogde
risico’s op gynaecologische aandoeningen en hormonale ziekten tot vijftien jaar na ivf-behandelingen.9
Een langlopend bevolkingsonderzoek op basis van
een historisch cohort toonde dat ovulatie-inductie
een overall toegenomen risico geeft op maligniteiten,
met name endometriumcarcinomen na gebruik van
clomifeen.10
Verminderde vruchtbaarheid van eiceldonoren zou
in theorie het gevolg kunnen zijn van herhaaldelijke
ovariële stimulatie en ovumaspiratie door afname
van kwaliteit en kwantiteit van de overgebleven eicellen of door infectie en adhesies.5 Een enquête
gehouden onder tachtig Amerikaanse eiceldonoren
twee tot zestien jaar na hun eerste donatie liet zien
dat hun besef van de risico’s waaraan zij werden
blootgesteld niet overeenkwam met de bijwerkingen
die zij hebben ervaren.11 Zestien procent maakte melding van ernstige lichamelijke problemen op lange
termijn die zij toeschreven aan het doneren van eicellen in het verleden.11
De grootste beperking van dit onderzoek is dat door
het ontbreken van een registratie van vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland de respondenten een schatting hebben moeten maken en moeten
putten uit hun geheugen om te kunnen antwoorden
op onze vragen. We hebben geen definitie gegeven
van commerciële eiceldonatie in onze vragenlijst. We
hebben het aan het oordeel van de responderende
gynaecoloog overgelaten om te beoordelen of hij de
behandeling van zijn patiënt in het buitenland commercieel vond. We zijn ervan uitgegaan dat alle gynaecologen bekend zijn met de Embryowet en dat
zij behandelingen in het buitenland met eicellen van
anonieme donoren als commercieel zullen beschouwen ongeacht de vergoeding die de donor ervoor
ontvangt.
De definitie van commerciële eiceldonatie heeft veel
verschillende invalshoeken. Een definitie zou kunnen

zijn: Wanneer de financiële compensatie een grotere motivatie is om te doneren dan de idealistische
overwegingen, dan spreekt men van commerciële
eiceldonatie. Afhankelijk van de sociale klasse van
de donor kan de geboden compensatie een wezenlijk verschil maken en verschilt het per donor wanneer een donatie commercieel is. Naar onze mening
is een maximumcompensatie van 1000 euro, zoals
deze wordt gegeven in Spanje niet excessief, hoewel
deze compensatie minder gefortuneerde vrouwen
kan overhalen om te gaan doneren voor het geld.
Een definitie van commercieel kan ook zijn dat de
kliniek die de eiceldonatie aanbiedt, winst maakt
boven de kosten die de behandeling en het werven
van donoren met zich meebrengen. Het werven van
donoren kan ook al gezien worden als commercieel
ongeacht of dit resulteert in financiële winst voor de
kliniek. Vanuit het perspectief van de acceptor kan
commercieel worden gedefinieerd als een ongelijke
toegankelijkheid voor eiceldonatie door financiële
belemmeringen.
De vraag naar eiceldonatie is de laatste jaren toegenomen en de verwachting is dat deze zal blijven stijgen.
Opvallend is het gebrek aan informatie over beleid in
eiceldonatieklinieken in het buitenland. Voor de Nederlandse patiënten is het niet helder in welke ziekenhuizen zij ondersteunende behandelingen kunnen
krijgen. De informatieverstrekking kan op veel punten
verbeterd worden.
De mening van de gynaecologen over commerciële eiceldonatie lopen zeer uiteen. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat eiceldonatie binnen onze grenzen
op korte termijn gaat veranderen. Om te komen tot
een veiligere behandeling en om inzicht te verkrijgen
in het beleid in buitenlandse klinieken is het gewenst
informatie over eiceldonatiebehandelingen in het buitenland, het ontstaan en beloop van zwangerschappen centraal te registreren. Het is ter overweging aan
de NVOG om hier een standpunt over op te stellen en
een informatiefolder voor patiënten te maken.
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Samenvatting
Commerciële eiceldonatie is in Nederland bij wet
verboden. Nederlandse paren gaan voor deze behandeling naar het buitenland en vragen vaak de
hulp van een Nederlandse gynaecoloog.
Er is weinig bekend over de frequentie waarmee
Nederlandse paren gebruikmaken van deze behandeling en over hoe de leden van de Nederlandse
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
hierover denken. We hebben een inventarisatie gedaan naar dit onderwerp.
Er zijn 789 vragenlijsten verzonden aan gynaecologen werkzaam in 101 klinieken. Uit 94 van deze
klinieken heeft ten minste één gynaecoloog gerespondeerd (93,1% response rate). In 47 klinieken
(50%) zijn gynaecologen bereid om patiënten te begeleiden die commerciële eiceldonatie ondergaan.
In de periode 2005-2008 wordt in vergelijking met
de periode 2000-2004 een toename gevonden in
vraag naar begeleiding voorafgaand aan de commerciële eiceldonatieprogramma’s (288%), in de
daadwerkelijke begeleiding bij buitenlandse eiceldonatie (331%) en begeleiding van zwangerschappen ontstaan na commerciële eiceldonatie (306%).
Het merendeel van de vrouwen die commerciële
eiceldonatie ondergaat, is 41 jaar of ouder.
De kosten per behandeling worden geschat tussen
de 3000 en 10.000 euro met uitzonderingen tot
30.000 euro. Er is weinig informatie beschikbaar
over de procedures die in het buitenland worden
uitgevoerd.
Van de respondenten vindt 34% commerciële eiceldonatie ethisch onverantwoord, 36% van de respondenten vindt dat commerciële eiceldonatie ook
in Nederland mogelijk zou moet worden, al dan
niet onder strikte voorwaarden.
Trefwoorden
cross border reproductive care, eiceldonatie
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Summary
Commercial egg-donation is prohibited in the Netherlands. Women in need of this treatment are going to countries with commercial egg-donation

programmes. The extent of cross border reproductive care for egg-donation and opinions of Dutch
gynaecologists was investigated with an author
constructed questionnaire.
Compared to the interval 2000-2004, in the interval
2005-2008 requests for support increased from 62
to 179. We found an increase of patients who went
abroad to participate in a commercial egg donation
program (45 versus 149) and a similar increase in
care for pregnancies originating from commercial
egg donation (32 versus 98).
Most women who travel abroad for a commercial
egg donation program are 41 years or older. According to the judgement of 34% responding Dutch gynaecologists, commercial egg-donation is not ethical. Thirty-six percent are of the opinion that the
Dutch government should allow commercial eggdonation with strict conditions. A small majority of
Dutch gynaecologist are of the opinion that commercial egg donation is sensible medical care.
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Exstrophia vesicae –
gynaecologische aspecten
M.A.C. Lubsen-Brandsma
Introductie
Omdat de obstetricus slechts zelden wordt geconfronteerd met een kind dat geboren wordt met exstrophia vesicae, is diens parate kennis over deze
ernstige problematiek meestal gering. Bovendien zal
een dergelijk kind direct post partum worden overgedragen aan de kinderuroloog en orthopedisch chirurg. Toch kunnen er een aantal momenten in het
leven van meisjes met exstrophia vesicae komen,
waarbij de hulp van een gynaecoloog ingeroepen
wordt.

Verschijningsvormen
Exstrophia vesicae heeft bij de geboorte de volgende
kenmerken:
– Er is een laagstaande navel. Naar caudaal ligt de
buikwand in de mediaanlijn open.
– Het os pubis wijkt uiteen.
– De blaas is in de mediaanlijn open. Men kijkt daardoor tegen de achterwand van de blaas aan.
– De blaassfincter ontbreekt.
– De urethra ligt naar ventraal open (epispadie).
– De urethra-uitmonding en de distale vaginaopening bevinden zich meer naar anterieur ten opzichte van de anus.
– Bovendien is er bij meisjes een clitoris bifidus: een

Figuur 1. De anatomie bij een meisje geboren met
exstrophia vesicae. De introïtus vaginae ligt veel meer
anterieur dan bij normale anatomische verhoudingen.

niet in de mediaanlijn gefuseerde clitoris. Beide
helften zijn van elkaar gescheiden.
Bij alle meisjes geboren met exstrophia vesicae is de
vagina naar anterieur geroteerd en doorgaans is er
een vernauwing van de introïtus (figuur 1). Ook de
anus ligt anterieur. Er is een onderontwikkeling van
het voorste deel van de bekkenbodem.
Beeldvorming van de anatomische verhoudingen bij
exstrophia vesicae heeft het inzicht in de anatomische afwijkingen aanzienlijk verbeterd, met name
driedimensionale CT’s en MRI’s.1-5
Het oppervlak van de bekkenbodem dat door
de levator ani in beslag wordt genomen is in de
exstrophiegroep twee keer zo groot als in een controlegroep. Er is toename van de hoek tussen de twee
helften van de levator. Het anterieure segment van de
levator is aanzienlijk korter en het posterieure deel
langer dan bij de controlegroep. Slechts 30% van de
spiermassa bevindt zich anterieur van het rectum.
De vagina ligt in een abnormale positie vlak bij de
abdominale wand. De introïtus ligt meer naar ventraal, zodat de achterwand van de vagina hoog
oploopt. Behalve een vernauwde introïtus is op volwassen leeftijd de lengte van de vagina vaak korter
(5-6 cm).
Nauw verwant hieraan is de exstrophia cloacae.
Hierbij doen zich dezelfde afwijkingen voor als bij
exstrophia vesicae. Bovendien doet de darm mee.
Deze ligt bij de neonaat zichtbaar open in de mediaanlijn. Lateraal hiervan liggen twee separate delen
van de blaas (twee open hemiblazen).
Verder is een minder uitgebreide aandoening bekend
als epispadie. Bij de epispadie is er alleen een open
urethra. Buikwand en blaas zijn gesloten. Wel is er
een open symfyse en bij meisjes een clitoris bifidus.
De clitoris bifidus wordt bij pasgeboren meisjes vaak
gemist. Het is bij de vrouwelijke neonaat dan het
enig zichtbare verschijnsel. De niet gesloten symfyse
geeft pas bij het gaan lopen een waggelende gang
(die later spontaan kan verdwijnen). De ermee gepaard gaande incontinentie wordt vaak pas herkend
bij het niet-zindelijk kunnen worden.

Mechanisme van ontstaan
Basis is een fusiestoornis van de buikwand in de mediaanlijn op het niveau caudaal van de navel.

104

03
A

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 124, april 2011

Cloacale membraam
Toekomstige blaas
Mesoderm groeit niet
naar medioventraal
Toekomstige darm

B
Blaas

Darm

C

Exstrophia vesicae

prolaps. Op latere leeftijd ontstaan vaak blaasstenen,
carcinomen van de blaas en bij urineafleiding naar
de darm coloncarcinomen.

Epidemiologie
Incidentie
De incidentie van exstrophia vesicae is 3,3 per
100.000 geboorten.6 Epispadie komt voor bij 2,4 per
100.000 geboorten. Exstrophia cloacae doet zich
voor bij 0,5 per 100.000 geboorten.
Er zijn aanwijzingen dat na ivf er een toename in incidentie is ten opzichte van niet-ivf-zwangerschappen.7
Geslachtsverdeling
Bij exstrophia vesicae is de verhouding jongens :
meisjes (1,5-)5 : 1.
De opgaven voor epispadie betreffen voornamelijk
jongens, mogelijk omdat de registratie van de aandoening direct post partum plaatsvindt, maar de
aandoening bij meisjes op dat tijdstip nogal eens
wordt gemist.

Darm

Figuur 2. a - De oorspronkelijke embryonale situatie.
b - De cloacale membraan is gebarsten.
c - De uiteindelijke situatie waarin de blaas open ligt.
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Exstrophia vesicae ontstaat doordat tijdens de embryogenese de cloacale membraan zich meer craniaal bevindt dan gebruikelijk. Door deze positie werkt
de cloacale membraan als een wig voor het laterale mesoderm, dat zich normaliter naar mediaal beweegt. Vanuit dit mesenchym moeten de spieren van
de buikwand en de symfyse ontstaan. Wanneer de
beide laterale delen van het mesenchym elkaar niet
bereiken en de cloacale membraan ruptureert, ontstaat een meer of minder groot defect, afhankelijk
van de embryonale fase waarin de stoornis plaatsvindt (figuur 2 a,b,c).
De normale ontwikkeling van de blaas begint bij 4-6
weken zwangerschap.
Ontstaat het defect tussen 4-6 weken, dan ontwikkelt zich een exstrophia vesicae. Ontstaat het defect
al voor de 4e week dan ontwikkelt zich een exstro
phia cloacae.
Als de stoornis zich na de 6e week ontwikkelt, ontstaat er uitsluitend epispadie.
De term exstrophia vesicae komt van het Grieks:
ekstriphein = binnenstebuiten gekeerd.
In de literatuur wordt BEEC (bladder exstrophy epispadias complex) als acroniem gebruikt. Exstrophia
vesicae komt ook voor als onderdeel van het OEIScomplex: omphalocele, exstrophy of the bladder, imperforate anus and spinal defects.
Bij de exstrophia treft men bovendien vaker een hernia inguinalis, congenitale uterusanomalie en anus-

Herhalingsrisico
Tot op heden zijn geen aanwijzingen gevonden voor
één enkel gendefect of één gemeenschappelijke omgevingsfactor. 8-10 Tot en met de jaren zeventig van de
20e eeuw heeft men aangenomen dat er geen herhalingsrisico bestaat voor deze zeldzame, het leven
ernstig bedreigende aandoening.11-13 Marshall (1962)
meldt wel herhaling binnen dezelfde generatie, maar
niet bij nageslacht van een exstrophie-ouder.14 In de
periode dat er nog geen sprake was van goede operatieve correctie, bereikten de kinderen zelden de geslachtsrijpe periode.
In 1984 meldt Shapiro een herhalingsrisico in families met exstrophia vesicae van 1 op 275. Het risico
voor een ouder met exstrophia vesicae op het krijgen
van een aangedaan kind is één op zeventig levendgeborenen.15 Sindsdien worden meer meldingen gedaan van familiair voorkomen van blaasexstrophie.16
Recent onderzoek geeft aanwijzingen voor betrokkenheid van mogelijk twee chromosomen (chromosoom 4 en 19).17

De hersteloperaties
De structuren die in eerste instantie hersteld moeten worden, zijn de blaas, de sfincter (blaashalsreconstructie), de urethra, de schaambeenderen en de
buikwand.
De neonaat wordt daartoe overgedragen aan de kinderuroloog en orthopedisch chirurg.
In de eerste helft van de 20e eeuw lukte het doorgaans niet om patiënten continent te krijgen. De urine werd via de darm afgeleid.
Vanaf de jaren vijftig van de 20e eeuw begint men
aan primaire sluiting van de blaas en afvloed van

de urine via een gereconstrueerde urethra, behalve
bij een te kleine blaas. Vanaf die tijd wordt ook het
primair sluiten van de pubis gezien als wezenlijk onderdeel van de reconstructie, niet alleen voor de motoriek van het lopen, maar ook voor het bevorderen
van de continentie.
Aanvankelijk wordt de staged approach gevolgd:
primair sluiting van de defecten, re-implantatie van
de ureteren ter voorkoming van reflux, blaashalsreconstructie op de leeftijd waarop het kind zindelijk
wordt en correctie van de uitwendige genitalia op
adolescentenleeftijd. Soms wordt bij de eerste reconstructie de clitoris bifidus gecorrigeerd, vaak moet
dit later alsnog gebeuren.
De gynaecologische correcties van introïtus, uitwendige genitalia en de mons veneris komen dan later
pas aan de orde. Soms treft men restanten van vorige operaties, waaronder eventuele strengvorming
of te grote labia minora. Het extra weefsel van de labia kan in de adolescententijd gebruikt worden voor
reconstructie bij een te nauwe introïtus.18 Men dient
dus behoudend te zijn met het op jonge leeftijd verwijderen van weefsel uit cosmetische overwegingen.
De vernauwde introïtus leidt in meer dan de helft
van de vrouwen tot coïtusproblematiek. Het verlittekende weefsel over de mons veneris is niet behaard
en kan door plastische chirurgie worden hersteld.
Recente enquêtes bevestigen dat het uitwendige aspect van de genitalia van groot belang is voor de
adolescente patiënt.19,20
De laatste decennia gaat men steeds meer over tot
de one-stage approach.
Bij de primaire reconstructie worden dan bovendien
urethra en vagina gemobiliseerd. De bekkenbodem
wordt geheel gekliefd tot het voorste deel van de rectumwand, waarna urethra en vagina meer dorsaal in
het perineum worden geïmplanteerd.21-23

Psychosociale aspecten
Kinderen met exstrophia vesicae hebben normale
cognitieve functies en kunnen een normale opleiding
volgen, ondanks vertraging door vele opnames en operaties. Slechts enkelen komen de deur niet uit – vooral
bij persisterende incontinentie.
Door de verbeterde overleving komen ook de psychologische aspecten van het opgroeien met exstrophia
vesicae aan de orde.
De emotionele problemen komen weinig ter sprake
tijdens het consult met kinderchirurg of -uroloog. Een
hoog percentage blijkt buitenshuis gepest te worden
vanwege incontinentie, een stoma, het genitale uiterlijk of de littekens. Professionele psychologische ondersteuning wordt in alle fasen van de ontwikkeling als
een belangrijk onderdeel van de begeleiding gezien.24
Gevoelens van eenzaamheid, gedragsproblemen, depressie, angst, anorexie en boulimia alsook het vermijden van sociale contacten komen vaak voor.25-27

Figuur 3. De genitalia externa van een jonge vrouw
geboren met exstrophia vesicae. Het buikwanddefect
is gesloten. De ureteren zijn op jonge leeftijd geïmplanteerd in het colon, de blaas en de urethra zijn
verwijderd. Er is een clitoris bifidus en een zeer nauwe introitus vaginae.
Voor jonge vrouwen is het uiterlijk van de genitalia
vaak een grote zorg (figuur 3). Een persisterende clitoris bifidus, te grote labia of geen behaarde huid
van de mons veneris (het escutcheon) door de operatielittekens, kan een bron van schaamte en angst
opleveren.
Lee (2006) hield een enquête onder 208 families gerekruteerd uit de patiëntenvereniging in Duitstalige
landen.28 De vrouwen meldden in staat te zijn tot het
aangaan van nauwe persoonlijke vriendschappen,
maar de exstrophie is doorgaans een goed bewaard
geheim. Tegen de tijd dat er een nauwere en seksuele relatie aan de orde kan komen, moet dit geheim
dus op tafel komen, wat grote angsten voor afwijzing
doet ontstaan.29
Feitz (1994) vond wel verminderde kwaliteit van leven, maar deze werd door zijn patiëntengroep niet
als zodanig slecht ervaren dat zij het afbreken van
een zwangerschap van een foetus met exstrophia vesicae zouden adviseren.30

Coïtusproblematiek
Door de vernauwde introïtus wordt dyspareunie
of zelfs onmogelijkheid tot coïtus regelmatig vermeld.18,26,31-34 Uiteindelijk leidt dit bij de helft van de
vrouwen tot een introïtusplastiek. Overigens zijn er
ook patiënten die melden dat zij normale coïtus hebben (dus zonder enige correctie).
De kortere lengte van de vagina (5-6 cm), bij overigens een normaal kaliber, blijkt in de praktijk geen
praktische problemen op te leveren.18
Bij een verwijdingsplastiek op adolescentenleeftijd
kan deze voorafgegaan worden door pelottetherapie,
als de opening van de introïtus daartoe wijd genoeg
is.
Voor de introïtusplastiek kunnen alle bestaande
technieken gebruikt worden. Bij materiaaltekort kan
eventueel overtollig weefsel van de labia van nut
zijn.35 Uit de literatuur blijkt geen van de verwijdings-
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plastieken voorkeur te hebben. Alle ervaring berust
op casuïstiek.
Het ontstaan van een prolaps na introïtusreconstructie is vaak de reden om deze reconstructie niet vóór
de puberteit uit te voeren, maar pas op de leeftijd
waarop coïtus plaats kan hebben.31,33,34 Soms wordt
bij voorbaat antefixatie van de uterus aanbevolen bij
de introitusplastiek.33 De ligamenta rotunda worden
in de voorste buikwand gehecht.
Of er met de one-stagemethode op lange termijn ook
een wezenlijke verbetering ontstaat (geen vernauwde
introïtus, geen prolaps), kan pas na langdurige follow-up geconcludeerd worden. De volgens deze methode geopereerde meisjes zijn nog niet oud genoeg
om het resultaat te kunnen beoordelen.
Nu wordt de gynaecoloog voornamelijk nog geconfronteerd met de resultaten van de vroeger uitgevoerde operaties.
Het seksuele functioneren
De vrouwen hebben een normale seksuele respons
en een normale psychoseksuele ontwikkeling. De
sexarche verschilt niet wezenlijk van andere meisjes.
Masturbatie begint op een normale leeftijd.24,30
De meeste vrouwen zijn vanaf adolescentenleeftijd
seksueel actief, maar de helft ervaart meer of minder
ernstige dyspareunie.32,33,36,37
Woodhouse (1999) meldt dat alle vrouwen, ook die
nog een ongecorrigeerde clitoris bifidus hebben, normaal tot orgasme komen.35 Catti (2006) vindt echter
dat een niet onaanzienlijk aantal (geopereerde) vrouwen aangeeft verminderde of afwezige gevoeligheid
van de clitoris te ervaren.26

Fertiliteit, zwangerschap en baring
Fertiliteit
De fertiliteit bij vrouwen met exstrophia vesicae is
in principe normaal. Voor mannen geldt dit helaas
niet. De vruchtbaarheid is bij hen vaak ernstig verminderd.
Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk iets vaker miskramen voorkomen.11,19,32,37
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Antenatale diagnose
De diagnose kan al vóór de 20e week worden gesteld. De afwezigheid van blaasvulling in aanwezigheid van normale nieren tezamen met een laag
geïnsereerde navelstreng moet tot de diagnose leiden. Ben-Chaim (1996) geeft criteria op om exstro
phia vesicae antenataal te kunnen identificeren:25
– geen blaas herkenbaar (de blaas kan vanaf week
14 herkend worden);
– een uitstulping laag abdominaal (dit is de geëxstrofieerde blaas);
– een lage navelstrenginsertie;
– abnormaal wijde ossa iliacae.

Verder verlopen de navelstrengarteriën langs het uitstulpende weefsel (dat de blaas vertegenwoordigt).38
Bij exstrophia cloacae ziet men bovendien een slurfachtige uitstulping onder de navel (dit is uitstulpend
darmweefsel, dat tussen de twee hemiblazen naar
buiten puilt).39,40
De echoscopisch vastgestelde diagnose kan bevestigd worden door 3D-echoscopie en door MRI.41,42
Differentiaaldiagnostisch moet men bedacht zijn op
cysten van bijvoorbeeld de urachus, waardoor het
lijkt alsof er blaasvulling aanwezig is.43
Bij een epispadie bestaat er wel een gesloten blaas.
Door het voortdurend lekken van de incompetente
blaashals kan geen urine worden opgeslagen in de
blaas. Hierdoor kan de afwijking beoordeeld worden
als exstrophia vesicae in plaats van een epispadie.44
Door een vroegtijdige diagnose is prenatale counseling een belangrijk aspect in de begeleiding van de
ouders geworden.45
Opvang van een neonaat met onverwacht exstrophia
vesicae
Wanneer er onverwacht een kind geboren wordt met
exstrophia vesicae is het aan te bevelen om de navelstreng niet met een klem af te klemmen om beschadiging van de blaasmucosa te voorkomen. In
afwachting van kinderchirurg en -uroloog adviseert
Ben-Chaim (1996) algemene maatregelen:25 de blaas
dient met plastic afgeschermd te worden en iedere
keer dient bij het verschonen van de luier het blaasoppervlak met steriel fysiologisch zout geïrrigeerd te
worden.

Zwangerschap en baring
Uit alle casuïstiek kan opgemaakt worden dat zwangerschappen relatief vaak gecompliceerd worden
door urineweginfecties. Een aantal van deze vrouwen heeft dit doorgaans ook vaker buiten de zwangerschap. Ook wordt (dreigende) partus prematurus
vaker beschreven.46 Bij adequate behandeling van
urineweginfecties hoeft de nierfunctie uiteindelijk
geen schade te lijden door een zwangerschap.26 Sommigen melden een afwijkende ligging van het kind.
Dit is mogelijk gerelateerd aan de iets vaker voorkomende congenitale uterusanomalieën, zoals een uterus bicornis. De liggingsafwijking leidt vaker tot een
indicatie voor een sectio caesarea.
De keuze voor een sectio caesarea kan beïnvloed
worden door de wijze waarop de urineafleiding is
geconstrueerd.47 Ook wordt in de urologische literatuur doorgaans een sectio caesarea aangeraden tot
behoud van een goed functionerende blaas of voor
vrouwen met een kunstmatige blaassfincter.35
Patiënten met urineafleiding naar de darm zijn voor
hun continentie sterk afhankelijk van een goede anale sfincterfunctie. Sectio caesarea wordt ook bij hen
aangeraden, omdat vermindering van de bekkenbo-

demfunctie een bedreiging voor hun continentie is.31
In de recente literatuur komt men steeds vaker tegen
dat een baring per sectio caesarea is beëindigd.

De prolaps
Reconstructie van de symfyse blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor herstel van de bekken
bodeminsufficiëntie.
Het ontstaan van een prolaps wordt verklaard door
de deficiënte bekkenbodem, evenals door de abnormale as en korte lengte van de vagina.48 De prolaps
treedt zelden vóór de puberteit op. Mogelijk verhindert de nauwe introïtus het vroeg manifest worden
van de prolaps. Mathews (2003) beschrijft dat bij
18% een prolaps optreedt, met een gemiddelde leeftijd van 16 jaar.37
De gemaskeerde prolaps kan door een vagina- en introïtusplastiek tot uiting komen.33 Predilectiemoment
voor het ontstaan van de prolaps zijn naast de introïtusverwijdingsplastieken vooral de zwangerschap en
de postpartumperiode.12,31,32,49 De helft of meer van
de zwangeren zal hiermee te maken krijgen. Na de
zwangerschap wordt de prolaps soms spontaan minder.
Clemetson (1958) beschrijft in een literatuurstudie
dat meer dan 50% van de patiënten die vaginaal bevalt, een prolaps ontwikkelt.11 Latere ervaringen hebben niet bevestigd dat de wijze van bevallen hier een
wezenlijke oorzaak van is.
Uiteindelijk krijgt bijna de helft van alle patiënten
met een prolaps te maken.
De behandeling bij prolaps
De behandeling van een prolaps wordt in de literatuur voornamelijk casuïstisch beschreven.
De chirurgische behandeling van de prolaps bij patiënten met exstrophia vesicae is niet alleen ingewikkelder door de anatomische veranderingen die
inherent zijn aan de exstrophia, maar kan ook bemoeilijkt worden door adhesies na multipele abdominale ingrepen.50
Alle mogelijke therapieën treft men aan: conservatief
(pessaria) en operatief. In de oudere literatuur raadt
men ventrofixatie en de manchesteroperatie aan en
later ook uterussuspensieoperaties zoals sacrospinale fixatie, sacrocolpopexie, vaginale plastieken of
uterusextirpatie al dan niet met cervixstompsuspensie.31,37,51-53
Tegen een hysterectomie wordt echter ook gewaarschuwd. Het lijkt raadzaam om de uterus niet te
verwijderen, omdat dit de enige structuur is die het
bekkenbodemdefect kan afsluiten. Na een prolapsoperatie is er altijd weer een grote kans op een recidief.

Epispadie bij meisjes – diagnose
De diagnose epispadie blijkt bij de vrouwelijke neo-

naat vaak gemist te worden. Direct post partum
hoort het abnormale aspect van de genitalia externa tot de diagnose te leiden. De labia minora zijn
niet gefuseerd ventraal in de mediaanlijn. Er is een
clitoris bifidus. Wanneer de diagnose niet gesteld
wordt, zal er door het uiteenwijken van de symfysebeenderen bij het gaan lopen een waggelende gang
ontstaan. Zij zijn bovendien incontinent, hetgeen
meestal pas bij de zindelijkheidstraining tot uiting
komt. Nauwkeurige inspectie van de genitalia externa blijft voor iedereen die een partus begeleidt een
dwingend advies.
De diagnose epispadie kan bevestigd worden door
een röntgenfoto van de symfysebeenderen, die dan
vrijwel steeds uiteenwijken. Soms is dit uitwendig
ook te palperen.
Het doorgaans niet tijdig herkennen van de epispadie
bij meisjes heeft in het verleden tot onderschatting
van de frequentie geleid en zal ook nu nog een rol
spelen in de statistiek over deze aandoening.54
Bij meisjes bij wie de clitoris bifidus niet op jonge
leeftijd is gecorrigeerd, komt de vraag naar een normaal genitaal uiterlijk alsnog op adolescentenleeftijd.

Conclusie
Exstrophia vesicae is een zeldzame ernstige congenitale afwijking. Na de antenatale diagnose en het herkennen van epispadie door een clitoris bifidus bij de
neonaat, wordt de hulp van een gynaecoloog doorgaans pas weer op adolescentenleeftijd ingeroepen.
De lokalisatie van de vagina en introïtus kan leiden
tot dyspareunie. Prolaps komt bij meer dan 50% van
de patiënten voor, ook op jonge leeftijd. Het herstel
van het uitwendige aspect, zoals te grote labia, de
clitoris bifidus en onbehaard littekenweefsel op de
mons veneris kunnen tot hulpvragen leiden.
De fertiliteit is doorgaans normaal. Zwangerschappen zijn zeer goed mogelijk, ondanks vaker voorkomen van congenitale uterusanomalieën en van
urineweginfecties. De baring vindt in de praktijk
vaak plaats door middel van een sectio caesarea tot
behoud van de continentie. Het herhalingsrisico voor
een volgende generatie is laag, maar zeker aanwezig.

Nabeschouwing
De beoordeling van onderzoeksresultaten van
patiënten met een ernstige congenitale afwijking uit
de literatuur blijft ingewikkeld. Een aantal factoren
beïnvloedt het goed kunnen interpreteren. Sommige
onderzoekers voegen epispadie, exstrophia vesicae
en exstrophia cloacae samen. Sommige beoordelen
mannen en vrouwen tezamen, anderen maken wel
onderscheid voor de resultaten per geslacht. Patiënten kunnen primair of secundair verwezen zijn.
Teams kunnen in de loop der jaren hun operatietechniek veranderen. Eindresultaten worden hierdoor beïnvloed. Er worden wisselende definities gehanteerd

108

03

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 124, april 2011

van continentie. De resultaten van psychologische
onderzoeken blijken sterk te wisselen wanneer deze
verkregen worden door het behandelteam of door
een onafhankelijke onderzoeksgroep. De resultaten
worden beïnvloed door het feit dat bij een dergelijk
zeldzame aandoening er geen quality of life-instrument te vinden is dat geschikt is voor deze aandoening.55 Het vinden van een controle- of validatiegroep
is in feite essentieel, maar onmogelijk te verkrijgen
bij een zeldzame aandoening met slechts geringe
aantallen patiënten.56
De leeftijd beïnvloedt het oordeel van de patiënte
zelf.
Overigens zijn dit problemen die bij de beoordeling
van andere ernstige congenitale afwijkingen ook
steeds terugkeren.
De grote hoeveelheid literatuur over exstrophia vesicae moet ons desondanks kunnen leiden tot adequate hulpverlening bij deze categorie patiënten, die op
enkele momenten in hun leven voor hun zorg onder
de hoede van de gynaecoloog komen. Samenwerking
tussen gynaecoloog, bekkenbodemteam en psycholoog zijn essentieel in de begeleiding van deze patiënten.
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Samenvatting
Omdat exstrophia vesicae een zeer zeldzame aandoening is, is de parate kennis van de gynaecoloog
hierover beperkt.
Tijdens de prenatale diagnostiek en bij de geboorte
heeft de gynaecoloog een actief aandeel in de begeleiding. Wanneer deze patiënten adolescent zijn
geworden of de volwassen leeftijd bereikt hebben,
ontstaan vaak gynaecologische hulpvragen. De vragen gaan over verhoogd risico op de afwijking bij
hun eigen nakomelingen, risico’s tijdens een zwangerschap, maar ook over coïtusproblematiek door
de afwijkende anatomie van de introïtus en de vagina en over de cosmetiek van de genitalia externa
na de reconstructieoperaties. Verder hebben deze
vrouwen een hoog risico op een prolaps die al vanaf adolescentenleeftijd kan ontstaan, maar vooral
na een introïtusplastiek.
Trefwoorden
exstrophia vesicae, prenatale diagnostiek, herhalingsrisico, coïtusproblematiek, prolaps
Summary
Bladderexstrophy is a very rare disease. The active
knowledge of the gynecologist will therefore be limited.
Gynecologists are confronted with this disease during prenatal screening and during delivery of an
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infant with bladderexstrophy. When these patients
have reached adolescent or adult age gynecologic
questions may rise. These questions concern an
increased risk for the disease with their offspring,
risks during a pregnancy, but also about problems
with intercourse as a result of the pathological
anatomy of the vaginal orifice and the vagina itself
and about the cosmetics of the external genitalia
as a result of the reconstruction operations. Furthermore these women have a high risk of prolapse
which can occur at adolescent age, but especially
after plastic surgery of the vaginal orifice.
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bladder exstrophy, prenatal diagnosis, risk of repeat, intercourse problems, prolapse
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Dubbele aneuploïdie:
een zeldzame bevinding bij
prenatale karyotypering
P.V. van Hirtum, F.M.C. Delemarre, J.P.M. Offermans,
M.V.E. Macville en C.E.M. de Die-Smulders
Inleiding
Aneuploïdie wordt gedefinieerd als een abnormaal
chromosomenaantal; voorbeelden zijn trisomie en
monosomie. Dubbele aneuploïdie is een zeldzame bevinding; wereldwijd zijn nog geen vierhonderd casus
gerapporteerd, waaronder ook enkele uit Nederland.1-4
Dubbele aneuploïdie lijkt vaker voor te komen dan op
grond van toeval zou worden verwacht.5 Wij presenteren een casus van dubbele aneuploïdie, 48,XXY,+21,
aan het licht gekomen bij prenatale diagnostiek en
gaan in op een mogelijke verklaring voor het relatief
vaak voorkomen van dubbele aneuploïdie.

Ziektegeschiedenis

(kruinstuitlengte: 56 mm) was er sprake van hydrops
foetalis en bedroeg de nekplooi 7,0 mm. Het karyogram toonde een dubbele aneuploïdie: 48,XXY,+21;
beide als gevolg van non-disjunctie (figuur 1). Er werden geen cellen met een normaal karyotype aangetroffen, noch cellen met een van beide afwijkingen. Na
counseling besloot het echtpaar tot zwangerschapsafbreking. Na inductie met mifepriston en misoprostol
werd de foetus geboren bij een amenorroeduur van 13
4/7 week. Er werd een duidelijke vochtophoping in de
nek gezien (figuur 2).

Beschouwing

Patiënte A, een 34-jarige vrouw, was voor de vijfde maal zwanger van haar niet-consanguïne 36-jarige echtgenoot. Haar obstetrische voorgeschiedenis
meldde de geboorte van twee gezonde aterme kinderen (van wie één per sectio caesarea in verband met
placenta praevia) en twee spontane abortus completus (bij een amenorroeduur van respectievelijk 8 en 9
weken). Bij routine echoscopisch onderzoek werd bij
een amenorroeduur van 11 0/7 week een intacte intrauteriene eenlinggraviditeit gezien conform de amenorroeduur (kruinstuitlengte: 46 mm). Rond het embryo
was er sprake van een schil subcutaan vocht, welke
in de nekregio (nuchal translucency) 4,9 mm bedroeg.
Na counseling werd patiënte verwezen voor invasieve
prenatale diagnostiek. Ten tijde van de transcervicale
chorionvillusbiopsie bij een termijn van 11 6/7 week

Bij levendgeborenen met dubbele aneuploïdie is er in
de meeste gevallen sprake van een extra autosoom
(13, 18 of 21) in combinatie met een geslachtschromosomale aneuploïdie (XXY, XYY, XXX of X).1,6 Het
karyotype 48,XXY,+21 (een combinatie van down- en
klinefeltersyndroom) komt hierbij het meest frequent
voor. Zoals te verwachten zijn de klinische manifestaties van de autosomale trisomie het meest opvallend
en de kenmerken van de geslachtschromosomale
aneuploïdie minder duidelijk.5 Bij cytogenetisch onderzoek bij spontane abortus is dubbele aneuploïdie
met bijna alle autosomen beschreven, uitgezonderd
de chromosomen 1 en 19. Het lijkt erop dat een extra chromosoom 1 of 19 een vitale zwangerschap uitsluit.1 Mozaïekpatronen van dubbele aneuploïdie zijn
ook beschreven; hoewel de gerapporteerde prevalentie varieert, lijkt dit om een minderheid te gaan.3,7-11

Figuur 1. Karyogram van foetus met 48,XXY,+21.

Figuur 2. Foetus met karyotype 48,XXY,+21.
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Referentie

Karyotype

Origine

Stadium

Herkomst

Biselli, 200917
Chen, 200018
Diego-Alvarez, 20068

48,XXY,+21
48,XXX,+18
48,XX,+15,+22
48, XX,+8,+21
48,XXX,+18
48,XY,+18,+22
48,XXY,+21
48,XX,+16,+22
48,XXY,+18
48,XX,+15,+21
48,XX,+2,+5
48,XXY,+21
48,XXX,+21
46,X,+21
48,+14,+21
48,XYY,+21
48,XX,+4,+14
48,XX,+10,+15
48,XY,+15,+16
48,XY,+15,+21

mat
mat
mat
mat
mat
mat
mat
mat
mat
mat
mat
pat (X) , mat (21)
mat
mat
pat (14), mat (21)
pat
mat
mat
mat
mat

wrs M I
M II
MI
MI
M II
MI (22), M II (18)
MI
MI
MI
Mit
Mit
M I (X) , wrs M II (21)
M II
M I (21)
M I of M II (14), M I (21)
M II
M II
MI of M II
MI of M II
MI

PN
PN
SA
SA
SA
SA
AC/PN
SA
SA
SA
SA
PN
AC
SA
SA
PN
SA
SA
SA
SA

Glass, 200619
Li, 20057

Lorda-Sanchez, 199120
Park, 199521
Robinson, 200122
Schmidt, 197813
Zaragoza, 199423

Tabel 1. Parentale origine van de extra chromosomen en waarschijnlijke stadium waar non-disjunctie plaatvond bij casus van dubbele aneuploïdie.
M = meiose; mit = mitose; pat = paternaal; mat = maternaal; SA = spontane abortus; AC = amniocentese; PN =
postnataal
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Prevalentie
Bij dubbele aneuploïdie vindt, net als bij andere vormen van aneuploïdie, een sterke intra-uteriene selectie plaats.6 Geschat wordt dat bij spontane abortus
de prevalentie van dubbele aneuploïdie 0,80-2,64%
bedraagt, waarbij de gemiddelde amenorroeduur bij
dubbele aneuploïdie significant lager is dan bij enkelvoudige aneuploïdie (6,9 versus 9,2 weken).1 Hoewel
verwacht zou kunnen worden dat dubbele aneuploïdie relatief frequent gevonden wordt bij karyotypering in het kader van prenatale diagnostiek, blijken
er slechts enkele casus gepubliceerd.5 Ondanks de
prenatale selectie lijkt het er sterk op dat dubbele
aneuploïdie bij pasgeborenen vaker voorkomt dan
wordt voorspeld op basis van het product van de
enkelvoudige varianten.5 Bij de geboorte zou, op basis van de prevalentie van downsyndroom (1,3:1000
pasgeborenen) en van klinefeltersyndroom (1,0:1000
pasgeboren jongens),12 deze combinatie bij 0,013 per
10.000 pasgeboren jongens moeten voorkomen. De
prevalentie van de combinatie down-klinefeltersyndroom bij pasgeboren jongens is echter hoger: 0,4
tot 0,9 per 10.000.5 In populaties met downsyndroom werd een prevalentie van klinefelter gevonden van 11,7 per 10.000. Aangenomen dat in deze
populaties de verhouding tussen beide geslachten
ongeveer gelijk is, komt dit overeen met 23,4 gevallen van klinefelter per 10.000 mannen, verhoogd ten
opzichte van de normale populatie. Het relatief fre-

quente voorkomen van dubbele aneuploïdie in verhouding tot enkelvoudige aneuploïdie vormt de basis
van de hypothese dat er een predispositie voor dubbele aneuploïdie bestaat.5,8
Origine
Trisomie 21 is in de grote meerderheid van de gevallen het gevolg van maternale non-disjunctie in de
meiose I. Het extra X-chromosoom bij het klinefeltersyndroom is in ongeveer gelijke verhouding afkomstig van beide ouders.12 De ouderlijke herkomst van
dubbele aneuploïdie is slechts in een beperkt aantal
casus bepaald. In de meerderheid van deze gevallen zijn beide extra chromosomen van uniparentale,
meest maternale origine. Ook paternale en biparentale origine is beschreven.1,5,13 Bij cytogenetisch onderzoek valt verder op dat bij de meerderheid van de
gevallen de beide extra chromosomen op hetzelfde
moment in de celdeling zijn toegevoegd, bij meiose I
dan wel meiose II (zie tabel 1). Het feit dat de beide
extra chromosomen van één ouder afkomstig zijn en
de non-disjunctie van de beide chromosomen optreedt in dezelfde fase van de geslachtsceldeling doet
vermoeden dat er een mechanisme verantwoordelijk
is voor beide non-disjuncties.7,8
Etiologie
De ontstaanswijze van non-disjunctie op chromosomaal niveau is niet exact bekend. Waarschijnlijk vin-

den per chromosoom verschillende processen plaats.
Gesuggereerd wordt dat hierbij voor enkelvoudige
en dubbele aneuploïdie dezelfde (leeftijdgerelateerde) mechanismen een rol spelen.1,14 Deze kunnen te
maken hebben met degradatie van structuren die
betrokken zijn bij chromosoomsegregatie, zoals de
spoelfiguur en kinetochoren.7,14 Ook het verminderd
optreden van recombinatie tijdens meiose I in het
foetale ovarium in combinatie met een (leeftijdsgerelateerd) afgenomen controlerend vermogen tijdens
meiose II, zou een rol kunnen spelen in het optreden
van non-disjunctie.14,15
Risicofactoren
Het effect van maternale leeftijd lijkt bij dubbele
aneuploïdie nog meer uitgesproken dan bij enkelvoudige aneuploïdie (gemiddeld 37,8 versus 35,3 jaar).1
Het verhoogde herhalingsrisico bij een trisomiezwangerschap suggereert (ook) een genetische predispositie.12,14,16
Er zijn aanwijzingen dat de kans op non-disjunctie tevens wordt beïnvloed door de paternale leeftijd.6 Een
effect van omgevingsfactoren zoals pesticiden, radioactieve straling en roken op dubbele aneuploïdie is
vooralsnog niet aangetoond.14
Conclusie
Hoewel dubbele aneuploïdie een zeldzame bevinding is, zowel postnataal als bij prenatale diagnostiek, komt dubbele aneuploïdie relatief vaker voor
dan verwacht kan worden op basis van de prevalentie van enkelvoudige aneuploïdie. De verklaring hiervoor is gelegen in een mogelijke predispositie voor
(dubbele) aneuploïdie. Om deze hypothese verder te
toetsen zou nadere bestudering van onder andere de
parentale origine en het stadium van meiose dan wel
mitose waarin non-disjunctie optreedt in casus van
dubbele aneuploïdie, kunnen bijdragen aan een beter inzicht in de ontstaanswijze van de vaker voorkomende enkelvoudige aneuploïdie.
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Samenvatting
Bij een 34-jarige zwangere vrouw (gravida 5, para
2) werd een transcervicale chorionvillusbiopsie
verricht bij een amenorroeduur van 11 6/7 week,
nadat bij echografisch onderzoek een vergrote foetale nekplooi was gevonden. Het foetale karyotype
liet de zeldzame combinatie van down- en klinefeltersyndroom zien, beide ten gevolge van nondisjunctie. In gepoolde studies is de prevalentie
van de combinatie van down-klinefeltersyndroom
hoger dan voorspeld op basis van het product van
de enkelvoudige syndromen, wat leidt tot de hypothese van een predispositie voor non-disjunctie.
Dit wordt ondersteund door de bevinding van een
voornamelijk uniparentale origine van de extra
chromosomen bij dubbele aneuploïdie. Verder zijn
deze vaak in hetzelfde stadium van meiose toegevoegd, wat suggereert dat eenzelfde mechanisme
hiervoor verantwoordelijk is. Behalve verhoogde
maternale leeftijd, wat een risicofactor is voor zowel enkelvoudige als dubbele aneuploïdie, kunnen
verhoogde paternale leeftijd en genetische predispositie een rol spelen. Verder onderzoek naar dubbele aneuploïdie kan hier meer duidelijkheid over
geven en tevens het inzicht in de ontstaanswijze
van de vaker voorkomende enkelvoudige aneuploïdie vergroten.
Trefwoorden
aneuploïdie, dubbele aneuploïdie, non-disjunctie,
prenatale diagnostiek, trisomie 21, klinefelter
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Summary
In a 34-year old pregnant woman (gravida 5, para
2) trans-cervical chorion villus biopsy was performed at 11 6/7 gestational weeks, after enlarged
fetal nuchal translucency was detected on routine
ultrasound. The fetal karyotype revealed the rare
combination of Down- and Klinefelter-syndrome,
both caused by non-disjunction. In pooled studies, the prevalence of Down-Klinefelter syndrome
is higher than expected based on the product of
the prevalence of single aneuploidy, giving rise to

22. Robinson WP, McFadden DE, Stephenson MD.
The origin of abnormalities in recurrent
aneuploidy/polyploidy. Am J Hum Genet
2001;69:1245-54.
23. Zaragoza MV, Jacobs PA, James RS, Rogan P,
Sherman S, Hassold T. Nondisjunction of human
acrocentric chromosomes: studies of 432 trisomic
fetuses and liveborns. Hum Genet 1994;94:411-7.
the hypothesis of a possibility of predisposition for
non-disjunction. This theory is supported by the
finding of a predominantly uni-parental origin of
the extra chromosomes in double aneuploidy. In
addition, both chromosomes originated from the
same cell division stage in most cases, suggesting
being due to one underlying error. Apart from advanced maternal age, which is associated with both
single and double aneuploidy, advanced paternal
age and genetic predisposition could possibly explain this predisposition. Further research on cases
of double aneuploidy could establish this theory
and may also lead to a better understanding of the
etiology of single aneuploidy.
Keywords
aneuploidy, dubble aneuploidy, nondisjunction,
prenatal diagnosis, parental origin
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Het maternale brein:
oorzaken van eclampsie en
de langetermijngevolgen
A.M. Aukes, M.N. van IJsselmuiden, M.J. Wiegman, I.R. Postma,
T.R. van Veen, N. Roos, A.M. van der Graaf en G.G. Zeeman
Achtergrond eclampsie en het posterior
reversible encephalopathy syndrome
(PRES)
De meest gevreesde complicatie bij pre-eclampsie is
de betrokkenheid van de hersenen, zoals eclampsie,
cerebraal oedeem of bloedingen. In Nederland is de
incidentie van eclampsie 6,2 per 10.000 geboorten
met een maternale sterfteratio van 1 op de 74 vrouwen.1 Cerebrale complicaties zijn veruit de belangrijkste oorzaak van maternale sterfte bij hypertensieve
aandoeningen in Nederland.2
Wat zich exact in de hersenen van vrouwen met
eclampsie afspeelt, is nog steeds onopgehelderd. Met
behulp van beeldvorming is hierin meer inzicht verkregen waarbij T2 diffusie-gewogen FLAIR magnetic
resonance imaging (MRI) de meeste informatie geeft.
In de eerste dagen na een eclamptisch insult wordt
nagenoeg altijd vasogeen oedeem (extracellulaire
vochtophoping) gezien, voornamelijk symmetrisch
in de pariëto-occipitale kwabben. Ruim 20% van de
eclamptische vrouwen heeft daarnaast ook tekenen
van cytotoxisch oedeem dat, in tegenstelling tot vasogeen oedeem, irreversibel wordt geacht en geassocieerd is met celdood/weefselverlies.3,4
De specifieke constellatie van symptomen en radiologische bevindingen bij eclampsie werden in 1996
als eerste door Hinchey et al. onderkend als de klinische entiteit, het reversible posterior leucoencephalopathy syndrome, ook wel het posterior reversible
encephalopathy syndrome (PRES) genoemd.5 De klinische symptomen en het specifieke radiologische
beeld zijn de enige diagnostische criteria voor PRES
en gaan samen met een acute, veelal milde verhoging van de bloeddruk en enige vorm van endotheeldisfunctie. PRES kan, behalve bij eclampsie, buiten
de zwangerschap optreden bij een grote verscheidenheid aan patiënten, bijvoorbeeld tijdens behandeling
met immunosuppressiva of chemotherapie en ook
bij verschillende auto-immuunaandoeningen.5

Pathofysiologie PRES
De meest plausibele verklaring voor de ontwikkeling

van PRES is het verlies van de cerebrale autoregulatie
die normaal gesproken strikt gereguleerd is. Mogelijk
spelen hierbij factoren zoals oxidatieve stress en proinflammatoire cytokinen een rol. Endotheeldisfunctie
en een acute stijging van de bloeddruk zorgen ervoor dat de bovengrens van de cerebrale autoregulatie wordt overschreden. Geforceerde vasodilatatie
en verhoogde hydrostatische druk leiden vervolgens
tot lokale cerebrale hyperperfusie. Door toename
van de permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière
en extravasatie van plasma en moleculen ontstaat
vasogeen oedeem.6 In geval van ernstige oedeemvorming kan verminderde cerebrale weefselperfusie
optreden, met als gevolg hypoxie en ischemie en uiteindelijk cytotoxisch oedeem met weefselverlies.3,4
Als de bloeddruk weer binnen de normale autoregulatiegrenzen valt en de endotheeldisfunctie is hersteld, verdwijnt het neurologisch beeld en lost het
vasogeen oedeem geleidelijk op.

Pathofysiologie van eclampsie: waarom
zijn de hersenen tijdens zwangerschap
vatbaar voor PRES?
Diermodellen
Aangezien de mogelijkheden om de invloed van
zwangerschap, en specifiek pre-eclampsie, op de
cerebrale vasculatuur te onderzoeken in humane
studies zeer beperkt zijn, is de focus gericht op dierexperimentele studies tijdens zowel de fysiologische
zwangerschap als in diermodellen voor pre-eclampsie. Zoals hierboven beschreven, wordt gedacht dat
de cerebrale autoregulatie een belangrijke rol speelt
bij het ontstaan van eclampsie. Uit in vitro en in
vivo dierexperimentele studies komt naar voren dat
tijdens de normale zwangerschap aanpassingen in
de cerebrale vasculatuur optreden die kunnen predisponeren tot verlies van cerebrale autoregulatie,
disruptie van de bloed-hersenbarrière, vorming van
cerebraal oedeem en, dientengevolge, eclampsie.7,8
In ons lab wordt momenteel gewerkt met het endotoxinepre-eclampsiemodel. Hierbij worden zwangere ratten geïnfundeerd met een ultra lage dosis
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lipopolysaccharide (LPS).9 Hoewel dit onderzoek nog
gaande is, lijken eerste resultaten in overeenstemming met de eerdere studies in andere dierexperimentele modellen voor pre-eclampsie. Zo lijkt de a.
cerebri posterior geen beschermende aanpassingen
te vertonen in respons op experimentele milde preeclampsie en ontstaat er geforceerde dilatatie bij
lagere intravasculaire druk in vergelijking met nietzwangere ratten en zwangere ratten met een ongecompliceerde zwangerschap.10 Dit suggereert dat
circulerende factoren en endotheeldisfunctie bij preeclampsie predisponeren tot doorbraak van cerebrale autoregulatie en het ontwikkelen van eclampsie
tijdens acute bloeddrukstijging.
Transcraniële doppler
Hoewel invasief onderzoek naar de cerebrale autoregulatie tijdens de humane zwangerschap niet mogelijk
is, kan toch door middel van transcraniële doppler
(TCD) inzicht verkregen worden in de cerebrale hemodynamiek, een ander speerpunt in de onderzoekslijn.
Door middel van TCD is bijvoorbeeld aangetoond dat
de cerebrale bloedstroomsnelheid en cerebrale perfusiedruk toegenomen zijn bij vrouwen met ernstige
pre-eclampsie en dat vrouwen met een verhoogde
perfusiedruk vaker cerebrale symptomen als hoofdpijn, visuele problemen en cognitieve afwijkingen
hebben.11 Een nieuwe techniek, waarbij TCD en continue bloeddrukmeting (plethysmografie) gecombineerd worden, maakt het mogelijk inzicht te krijgen
in de cerebrale autoregulatie.12 Deze techniek wordt
momenteel voornamelijk bij traumatisch hersenletsel
toegepast en is nog niet eerder uitgebreid in de obstetrie gebruikt. Met deze methode kan de cerebrale
hemodynamica bij normotensieve en hypertensieve
zwangeren worden geëvalueerd en zijn inmiddels verscheidene studies opgezet die bijvoorbeeld het cerebrovasculaire effect van veelgebruikte medicatie in de
obstetrie evalueert.13 Begrip van deze effecten kan helpen de cerebrale pathofysiologie en behandelingsopties van pre-eclampsie te begrijpen en optimaliseren.
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Neuro-inflammatoire markers
Een ander speerpunt in de onderzoekslijn is de rol
van neuro-inflammatoire markers, zoals S100B, en
markers voor cerebrale endotheeldisfunctie in zowel diermodellen als humaan onderzoek.14 Er zijn
aanwijzingen dat in niet-zwangere klinische omstandigheden die gepaard gaan met verstoring van
de bloed-hersenbarrière, de concentratie van deze
markers in het perifere bloed verhoogd is.15 De belangrijkste onderzoeksvraag is of bepaling van de
concentratie van deze biomarkers in het perifere
bloed een indicator zou kunnen zijn voor dreigende
neurologische betrokkenheid in zwangerschapsgerelateerde hypertensie en andere neurologische complicaties, voordat klinische symptomen evident zijn.

Gevolgen van eclampsie/preeclampsie voor
het brein
Eclampsie
Tot voor kort werd gedacht dat een vrouw na preeclampsie en eclampsie, mits er geen cerebrale bloedingen waren ontstaan, volledig klinisch herstel kan
verwachten. Een deel van de vrouwen met eclampsie rapporteert echter aspecifieke cognitieve problemen met betrekking tot het geheugen, concentratie
en soms ook visus tijdens poliklinische follow-up.
Tot voor kort waren er geen aanwijzingen voor een
structurele oorzaak van deze klachten en werden
ze toegeschreven aan het nieuwe moederschap dan
wel een traumatische ervaring met betrekking tot de
(pre-)eclamptische zwangerschap. Echter, recente onderzoeken hebben laten zien dat vrouwen circa twee
maanden na een zwangerschap gecompliceerd door
eclampsie in een kwart van de gevallen cerebrale
infarcten vertonen op MRI-scans3,4 en dat zij enkele
jaren na de zwangerschap vaker en meer cerebrale
wittestoflaesies vertonen op MRI-scans dan vrouwen
na een gezonde zwangerschap.16 Vooral als er twee
of meer insulten optraden, zijn de laesies ernstiger.
Over de oorzaak van deze laesies word gedacht dat
zij mogelijk een gevolg van PRES zijn, hoewel niet zeker is of dergelijke laesies vóór het optreden van de
hypertensieve zwangerschap reeds bestonden. Deze
bevindingen impliceren dat vrouwen die eclampsie
doormaakten, mogelijk geen volledig klinisch herstel
kunnen verwachten.
Gemiddeld zeven jaar na de indexzwangerschap
scoorden vrouwen na eclampsie significant slechter
op een vragenlijst voor subjectief cognitief functioneren dan vrouwen na een ongecompliceerde zwangerschap.17 Ook was de score slechter naarmate er
meerdere insulten waren opgetreden. Uit een followupstudie door middel van een telefonisch interview
dat werd afgenomen ten minste zes maanden na een
zwangerschap gecompliceerd door eclampsie, bleek
22% van de vrouwen nog geheugen- en concentratieproblemen te ervaren.18 Terwijl objectief neurocognitief onderzoek nog lopende is, werd in een
recent onderzoek van Postma et al. gekeken naar
volgehouden aandacht en executief functioneren bij
vrouwen die jaren geleden eclampsie doormaakten.
Tegen verwachting in werden geen verschillen gezien
met controlepersonen of vrouwen die pre-eclampsie
doormaakten.19 Hoewel vrouwen die eclampsie doormaakten meer cognitieve problemen rapporteerden,
is het anno 2011 onbekend of en in welke mate deze
problemen te objectiveren zijn en of deze geassocieerd zijn met de aangetoonde structurele cerebrale
wittestoflaesies. Er is hierbij klinisch gezien mogelijk sprake van een meer subtiele hersenbeschadiging, die wellicht niet zo snel wordt opgemerkt. Het
is dan ook te vroeg om patiënten hieromtrent nuttig te counselen. Vervolgstudie is gericht op gro-

tere groepen, ook bij hen die alleen pre-eclampsie
doormaakten, waarbij met name ook naar taken
wordt gekeken waarbij de pariëto-occipitale hersengebieden specifiek een rol spelen, omdat dit een
veelvoorkomende locatie is van de gevonden wittestofafwijkingen. Pariëto-occipitale regio’s spelen
onder andere een rol in (visuo)spatiële oriëntatie, objectlokalisatie, aandacht en visuele perceptie.
Pre-eclampsie
Uit nog ongepubliceerd onderzoek van onze groep
in een groot cohort vrouwen die pre-eclampsie doormaakten (zonder eclampsie) blijkt dat zij gemiddeld
zeven jaar na de indexzwangerschap ook vaker cerebrale wittestoflaesies vertonen op MRI vergeleken
met vrouwen na een normotensieve zwangerschap.20
De oorzaak hiervan zou onopgemerkte kenmerken
van PRES ten tijde van de pre-eclamptische zwangerschap kunnen zijn, hoewel hiervoor in deze groep
geen bewijs is gevonden. Ook kan het gaan om preexistente laesies welke vóór de indexzwangerschap
al bestonden. Evenwel bleek dat in deze groep vrouwen ten tijde van het follow-uponderzoek significant
vaker chronische hypertensie kon worden vastgesteld en dat vooral bij deze vrouwen vaker cerebrale
wittestoflaesies gevonden werden. Ook de vrouwen
met een vroege ernstige pre-eclampsie hadden vaker
en ernstigere laesies. Het is dan ook waarschijnlijk
dat in deze groep vrouwen de wittestofafwijkingen
een vroege uiting zijn van het verhoogd risico op
hart- en vaatziekten, vooral de subgroep met vroege
pre-eclampsie. Het is dan ook de vraag of deze cerebrale wittestoflaesies bij vrouwen na pre-eclampsie
en eclampsie louter moeten worden toegeschreven
aan de hypertensieve zwangerschap (PRES) of dat zij
vaker gezien worden omdat zij een risicomarker zijn
voor zowel pre-eclampsie als latere cardio- en cerebrovasculaire ziekten.21
Kleine pilotstudies van Nederlandse bodem bij vrouwen die pre-eclampsie (zonder eclampsie) doormaakten, geven ook in deze groep indicatie voor
mogelijke neurocognitieve gevolgen.22,23 Deze problemen zouden echter ook gerelateerd kunnen zijn aan
verwerkingsproblemen, wat gepaard kan gaan met
stemmingsproblemen zoals depressie en posttraumatische stressstoornis evenals psychosociale problematiek, hoewel het onduidelijk blijft wat oorzaak en
gevolg is.24,25 Uit de literatuur is bekend dat wittestofafwijkingen in de oudere populatie gepaard gaan met
veroudering en cognitieve achteruitgang. In de Rotterdam Scan Study zijn de locatie en ernst van laesies
bij een populatie van ouderen gerelateerd aan neuropsychologische meetinstrumenten. De ernst van de
laesies hing samen met slechtere prestaties.26
Visusgerelateerde problematiek
Omdat tijdens de acute fase van eclampsie (PRES)

cerebraal oedeem in met name de pariëto-occipitale gebieden wordt waargenomen, is de meest voorkomende visuele afwijking in de acute fase van
eclampsie (PRES) corticale blindheid. Maar ook homonieme hemianopsieën, visueel neglect en wazig
zien kunnen voorkomen. Bij het merendeel van de
eclamptische patiënten herstelt de visus zich binnen afzienbare tijd. Er zijn echter casus beschreven
waar gezichtsvelddefecten (vooral hemianopsie) of
vermeende corticale blindheid nog jaren na de acute
fase van eclampsie of niet-zwangerschapsgerelateerde PRES aanwezig zijn.27 Deze gezichtsvelduitval lijkt
gerelateerd te zijn aan persisterende laesies of infarcering van de visuele cortex.
Aangezien de eerder beschreven MRI-studies aantoonden dat vrouwen na het doormaken van eclampsie vaker cerebrale wittestoflaesies vertonen dan
gezonde controlepersonen, is het mogelijk dat bij
deze vrouwen sprake is van onbewuste gezichtsveld
uitval. Dit zou een mogelijke additionele verklaring
kunnen zijn voor persisterende klachten als slecht
concentratievermogen, beperkte aandachtspanne en
andere neurocognitieve beperkingen welke vrouwen
die eclampsie doormaakten rapporteren. In een pilotstudie konden door middel van perimetrie vooralsnog echter geen evidente gezichtsvelddefecten
worden aangetoond bij vrouwen die eclampsie hebben doorgemaakt.28

Conclusies
Enkele conclusies kunnen voorzichtig getrokken worden uit deze lopende onderzoeken. Zwangerschap
induceert veranderingen in de cerebrale vasculatuur waardoor deze vatbaar wordt voor verlies van
autoregulatie en doorbraak van de bloed-hersenbarrière tijdens een toename in de bloeddruk en gegeneraliseerde endotheelceldisfunctie. Niet-invasieve
humane studies zijn gaande om inzicht te krijgen
in de cerebrale autoregulatie tijdens zwangerschap
waardoor het in de toekomst wellicht mogelijk is om
vrouwen die risico lopen op verlies van cerebrale autoregulatie, dus eclampsie (PRES), vroegtijdig te identificeren.
Verder blijkt dat het paradigma dat eclamptische insulten onschuldig zijn zo lang geen hersenbloeding
optreedt, verworpen zou moeten worden. Dit geldt
wellicht ook voor vrouwen na vroege ernstige preeclampsie. Er zijn voorzichtige aanwijzingen voor
structurele en functionele cerebrale problematiek na
een zwangerschap met eclampsie. Dit benadrukt het
belang van preventie van (het herhalen) van insulten door middel van magnesiumsulfaat. Ook is het
van belang om te benadrukken dat het herkennen en
erkennen van klachten met betrekking tot cognitieve functies na een zwangerschap met eclampsie en
eventueel verwijzing voor neurocognitief onderzoek
van grote betekenis kan zijn voor de patiënt en haar
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functioneren, ook al is de oorzaak-gevolgrelatie tot
op heden onvoldoende helder. Tot slot dient de behandelende gynaecoloog te beseffen dat pre-eclampsie, met name vroege pre-eclampsie, gezien moet
worden als een risicomarker voor het optreden van
cardio- en cerebrovasculaire ziekten later in het leven. Deze vrouwen zouden bij voorkeur consequent
en regelmatig gecontroleerd en zo nodig preventief
behandeld moeten worden op risicofactoren voor
hart- en vaatziekten post partum. Veel onderzoek op
dit gebied is momenteel mondiaal aan de orde.
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Samenvatting
Cerebrale complicaties, waaronder eclampsie, liggen het vaakst ten grondslag aan maternale sterfte
bij hypertensieve aandoeningen. Recent proefdieronderzoek heeft nieuwe inzichten gegeven in de
oorzaken van eclampsie terwijl neuroradiologische
beeldvorming in humane studies laat zien dat vrouwen na eclampsie en pre-eclampsie vaker cerebrale wittestoflaesies hebben. Ook rapporteren vrouwen na eclampsie vaker persisterende klachten
met betrekking tot cognitieve functies. In dit stuk
worden de nieuwe inzichten van deze onderzoekslijn weergegeven.
Trefwoorden
(pre) eclampsie, hypertensie, posterior reversible
encephalopathy syndrome, magnetic resonance
imaging (MRI), cerebrovasculaire complicaties
Summary
Cerebral complications such as eclampsia are the
most common cause for maternal mortality in pregnancy-related hypertensive disease. Recent animal
work has elucidated possible causes of eclampsia
while neuroradiologic imaging studies in humans
demonstrate that formerly eclamptic women have
cerebral white matter lesions. In addition, such women more often report persistent complaints with
regard to cognitive functioning. In this paper we
present new perspectives pertaining to this specific
area of research.
Keywords
(pre) eclampsia, hypertension, posterior reversibe
encephalopathy syndrome, magnetic resonance
imaging (MRI), cerebrovascular complications
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Reactie op artikel:
Voorgaande discussie over
herhaalde miskraam
(NTOG, maart 2011, pagina 76)

Y.E.M. Koot, C.R. Kowalik en M. Goddijn
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Na het lezen van het commentaar van collega Vlaanderen, blijft één punt over dat opnieuw om een
reactie vraagt. Vlaanderen heeft uit het eerdere commentaar1 gelezen dat we van ongefundeerde behandelingen af kunnen komen door het uitvoeren van
grootschalig gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT). Dat heeft hij echter niet goed gelezen
want in het commentaar staat dat we niet wéten hoe
we van ongefundeerde behandelingen af kunnen
zien.
De wetenschap gaat echter verder en inmiddels is
een eerste inventarisatie van psychosociale begeleiding bij vrouwen met herhaalde miskraam afgerond.2
Dit is kwalitatief enquêteonderzoek. Ook meer fundamenteel onderzoek naar de rol van het endometrium en immunologische aspecten bij vrouwen met
herhaalde miskraam is gaande (Pre-Promise-studie
en Meer-studie). Al deze onderzoeken samen brengen ons dichter bij de juiste zorg voor deze patiëntengroep. RCT’s gebaseerd op een biologisch plausibele
hypothese zoals de Promise-studie en Trust-studie
spelen eveneens een belangrijke rol om onze kennis te vergroten en adviezen in richtlijnen van het
niveau van authority based adviezen naar de hogere graad evidence te tillen (www.studies-obsgyn.nl,
pagina ‘fertility’). De power van RCT’s bij paren met
herhaalde miskraam dient hierbij gebaseerd te zijn
op bekende gegevens uit de literatuur met betrekking
tot de live birth rate zonder interventie. Hierin is dus
meegenomen dat 50% van de miskramen chromosomaal afwijkend is en dat de prognose over het algemeen gunstig is.3
Dat collega Vlaanderen schrijft dat geen enkele behandeling van vrouwen met herhaalde miskraam

werkzaam kan zijn, omdat het vrijwel altijd een nietlevensvatbare vrucht betreft, is een van zijn interessante authority based hypothesen die de noodzaak
tot nader onderzoek onderschrijft in plaats van deze
naar de prullenbak te verwijzen.
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Reactie op voorgaand artikel:

Laatste woord over de 
herhaalde miskraam
W. Vlaanderen

Het verschil van mening tussen collega Goddijn en
mij draait om de vraag hoeveel procent van de miskramen bij herhaalde abortus theoretisch te redden
zou zijn met een of andere therapie. Ongeveer 50%
zegt de richtlijn – immers in 50% zou er geen oorzaak te vinden zijn. Ongeveer 0% zegt Vlaanderen.
Laten we daarom nog eens naar een paar vaststaande feiten kijken. Ze dateren uit de al wat oudere literatuur die Goddijn mogelijk niet kent.
1. Van alle vroege miskramen berust 95% op vroege
embryonale sterfte.1,2
2. Hiervan berust 60% op aneuploïdie.3 Van de euploïde rest is 28% een lege vruchtzak4, dat is dus
28 × 40 = 11% van de miskramen. Totaal is 60 plus
11 = 71% van de miskramen dus op geen enkele
manier te redden.
Hoe zit dat met de overige 29%? Het allerbelangrijkste argument om te aanvaarden dat ook deze miskramen berusten op gestoorde embryogenese van
ovulaire oorsprong, is de gunstige prognose. Vijfentachtig procent van die 29% (= 25 %) bereikt bij één
van hun volgende pogingen ook zonder therapie een
doorgaande zwangerschap. Dit sluit een relevante
maternale oorzaak uit. Blijft over 4% waarvan we
niet zeker zijn. Dat is een zo klein percentage dat
een eventueel therapeutisch effect niet te onderzoeken is door middel van RCT’s met haalbare aantallen
patiënten.
Neem de ALIFE-studie, een trial met drie groepen
van ruim honderd vrouwen. Het percentage miskramen in de groepen is respectievelijk 22, 31 en 26%.
Dit laatste is de placebogroep. Geen significante verschillen, wel een spreiding van 9%, niet onverwacht.
Als de antistolling 100% effectief geweest zou zijn bij
de bovenberekende 4% van de (22-31%) miskramen,
dan moeten we zoeken naar 0,8-1,2% verbetering,

ver onder de waargenomen spreiding. ALIFE heeft
dus zelfs niet kunnen bewijzen dat antistolling niet
helpt.
Zelfs als je gelooft in ‘biologisch plausibele’ methoden – waar ik overigens de behandeling met progesteron niet onder schaar; zie referentie 5 – zal
de werkzaamheid ervan niet aantoonbaar zijn met
grootschalige RCT’s, omdat de a-priorikans op meetbaar succes altijd te laag is. Pogingen tot ‘behandeling’ van herhaalde miskraam zonder individuele
identificatie van mogelijk uitzonderlijke oorzaken behoren naar het archief te worden verwezen. Er is
geen gebrek aan evidence, er is eerder gebrek aan
gezond verstand.
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Ghana
H.J. Kwikkel

Ik ben verknocht aan Ghana sinds ik in mei 1973 aankwam in Accra om als tropenarts te gaan werken
in Jirapa (UWR) Ghana. Ik kan nog het gevoel van
enorme voldoening oproepen toen ik de vliegtuigtrap
afliep. Een lang gekoesterde wens om in een ontwikkelingsland te gaan werken ging in vervulling. De belangstelling was al op de lagere school gewekt door
verhalen van vrienden van mijn ouders die werkzaam waren in de zending, maar ook door het lezen
van bijvoorbeeld de boeken van Karl May en andere
avonturenromans.
Ik werd uitgezonden via Medicus Mundi. Aanvankelijk leek het erop dat ik zou gaan werken bij de Flying Doctor Service in Ndola in Zambia maar opeens
kwam er bij toeval een plek vrij in een groot (200
bedden) districtsmissieziekenhuis in Ghana. Ik heb
daarvoor gekozen, omdat ik er ook zou kunnen opereren en verloskunde zou kunnen doen.
Het leven en het werk daar in het droge hete noor-

den waren erg zwaar. Na twee weken alleen in het
ziekenhuis gewerkt te hebben heb ik mijn toenmalige verloofde ten huwelijk gevraagd. De behoefte om
lief en leed te delen was te groot. Het duurde nog tot
november voordat we in een oecumenische dienst in
de kapel van het ziekenhuis trouwden en nog tot december voordat het huwelijk officieel werd gesloten
in de rechtbank van Wa.
In Jirapa heb ik het vak als tropenarts in de breedte
uitgevoerd. Aanvankelijk met een nadruk op de chirurgie en gynaecologie/verloskunde, later – na de
komst van twee chirurgen – op de kinder- en de tuberculoseafdeling. Maar in de diensten beoefende ik
nog steeds het hele vak. Bijzonder waren geslaagde
darmresecties, amputaties en vrij veel instrumentele
verloskunde.
Na twee jaar liep het contract af en heb ik bijgetekend. Na vier maanden kwam er echter bericht uit
Nederland van prof. J. Janssens met het advies terug
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Vaccinaties van pasgeborenen, vóór ontslag. Ondanks vooruitgang is er helaas nog steeds een te hoge
moeder- en kindsterfte.
naar Nederland te komen om te solliciteren. Voor de
uitzending had ik al contact met hem gehad. Mijn
belangstelling voor het vak was gewekt door de verhalen van mijn vader die ook gynaecoloog was en
werd versterkt door de ervaringen van het coschap
in Deventer.
In januari 1980 ben ik aan de VU in Amsterdam begonnen met de specialisatie gynaecologie en verloskunde. Mijn bedoeling was na de opleiding weer terug
te gaan naar Afrika om in een groot districts- of regionaal ziekenhuis als gynaecoloog/tropenarts te werken.
Uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen, deels ook
vanwege gezinsomstandigheden, om te promoveren
en te gaan werken in het toenmalige Prot. Chr. Streekziekenhuis in Bennekom. Na de fusie heb ik met veel
plezier en voldoening in Wageningen en Ede gewerkt
tot mijn pensioen in januari 2010.
Maar Ghana bleef trekken. Ik ben drie keer teruggegaan tijdens vakanties, maar steeds had ik het
idee dat ik geen meerwaarde had ten opzichte van
de collega’s die er toen werkten. Pas in 2001 leek de
situatie veranderd. Dat kwam doordat de artsen in
Noord-Ghana inmiddels minder ervaren waren, en er
door toegenomen welvaart ook een plaats voor electieve prolapschirurgie bleek te zijn. Ik heb toen na
introductie van Dick Tinga eerst een cursus fistelchirurgie in Addis Abeba gedaan en later nog twee keer
bij Kees Waaldijk in Noord-Nigeria.

De hoofdproblemen van de gezondheidszorg in Ghana
zijn geldgebrek en vooral gebrek aan voldoende opgeleid personeel. Op ons vakgebied valt de lokaal nog
steeds heel hoge moedersterfte van circa 0,5% op.
In eerste instantie ben ik op eigen initiatief jaarlijks
tijdens mijn vakantie een maand gaan werken in
verschillende ziekenhuizen. Ik had en heb van vroeger nog veel contacten met artsen en ziekenhuizen
in Ghana. Ik deed wat mijn hand vond om te doen.
Maar helemaal bevredigend was het werk niet omdat er van kennisoverdracht niet veel terecht kwam.
Sinds 2007 ben ik in contact gekomen met de Stichting Vrienden van Bawku (www.bawkuhospital.org)
en sinds twee jaar ben ik nu voorzitter.
De Stichting probeert het doel van kennisoverdracht
in brede zin te bereiken door het uitzenden van medisch specialisten, tandartsen en technici voor korte
periodes van circa drie weken. De reiskosten worden
vanuit hier vergoed (circa € 1000 euro p.p.); het ziekenhuis zorgt voor het vervoer van en naar het vliegveld en voor de kosten van kost en inwoning.
De nadruk lag aanvankelijk vooral op de zogeheten
bed-side teaching aan jonge lokale artsen, verlosen verpleegkundigen. Dit gebeurt nog steeds tijdens
gezamenlijke poliklinische consulten, zaalvisites, activiteiten op de verloskamer en op de o.k. Bij eenvoudige routineoperaties assisteert de specialist en
bij meer ingewikkelde ingrepen als prolapsoperaties
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en ook operaties bij vesicovaginale fistels assisteert
de jonge collega. Ook worden lessen gegeven op het
Nurses Training College.
Er wordt door het bestuur veel energie gestoken in
het leggen van contacten met de regionale autoriteiten en specialisten (met name gynaecologen) van
het Ministry of Health, en met de Dean en de Clinical
Coördinator van de Medische Faculteit van de University for Development Studies (UDS) in Tamale, de
regionale hoofdstad van de Northern Region, (ongeveer drie uur rijden van Bawku). Tijdens een gezamenlijke bespreking in januari kwam naar voren
dat er behoefte bestaat aan hulp bij de opleiding van
junior- en senior-coassistenten. Dit jaar moeten de
eerste studenten een plaats vinden in de wijde omgeving. Ze komen voor afgeronde periodes met name
naar de regionale en grotere districtsziekenhuizen,
en in principe komt Bawku daar ook voor in aanmerking. Er moet nog gezorgd worden voor huisvesting
en continuïteit in supervisie.
Toegezegd is dat Vrienden van Bawku het curriculum
en het rooster ter inzage krijgt zodat geprobeerd kan
worden vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
Op deze manier proberen we de effectiviteit van de
kennisoverdracht te vergroten.
In Ghana is men in 2001 begonnen met een nationale specialistenopleiding via het Ghana National
College of Physicians and Surgeons. Sinds 1978 bestaat het zeer ineffectieve West African College dat
slechts mondjesmaat specialisten heeft afgeleverd.
De meesten daarvan zijn werkzaam gebleven in de
twee universiteiten in Accra en Kumasi, of naar het
buitenland vertrokken. In het nieuwe systeem kunnen assistenten in opleiding een deel van hun specialisatie in regionale en districtsziekenhuizen volgen.
Ook daarbij zouden specialisten uitgezonden door
onze stichting een rol kunnen spelen.
Teneinde de lokale artsen en hopelijk in de nabije
toekomst ook lokale specialisten alsook de bezoekende specialisten in staat te stellen veilig te opereren heeft de Stichting in samenwerking met de
leiding van de presbyteriaanse kerk van Ghana
nieuwbouw van de operatieafdeling gesponsord.
De oude o.k. dateert van 1973 en was aan vernieuwing toe. Tevens is hulp geboden bij de aanvulling
van de inventaris, deels door hergebruik, deels door
tweedehands duurzame apparatuur uit Nederland
te verzenden (via Medic) en deels door materiaal ter
plaatse nieuw aan te schaffen. Dat laatste heeft duidelijk onze voorkeur.

Een probleem bij de samenwerking vormt een vrij
ernstig etnisch conflict. Daardoor is het moeilijker
personeel aan te trekken en durven bepaalde groepen patiënten niet te komen. Desondanks is het
ziekenhuis blijven functioneren. De nieuwe operatieafdeling is inmiddels feestelijk in gebruik genomen.
Binnen de statuten van de Stichting is het echter ook
mogelijk op andere locaties werkzaam te zijn.
In Nederland zijn er contacten met Interplast geweest
en met de werkgroep International Safe Motherhood
and Reproductive Health van de NVOG en met prof.
Jos van Roosmalen. Zo hopen we voldoende aanbod
van Nederlandse specialisten te krijgen om te helpen
bij de opleiding van jonge Ghanese collega’s. Op dit
moment wordt ook onderzocht in samenwerking met
onze counterparts of het mogelijk is op de een of andere wijze het werken in het noorden voor Ghanese
specialisten aantrekkelijker te maken.
Uiteindelijk zou de hulp aan de Ghanese gezondheidszorg tijdelijk moeten zijn. Helaas is op dit moment het aantal artsen per inwoner zodanig laag dat
het nog geruime tijd zal duren voordat die achterstand ten opzichte van de situatie hier is ingehaald
– in een rapport van 2008 werd een norm van 28
dokters op een bevolking van circa 650.000 mensen
in de UWR genoemd.
Samenvattend heeft de Stichting de ambitie om de
hulp aan de opleiding van jonge Ghanese collega’s
flink uit te breiden en effectiever te maken door
nauw samen te werken met Ghanese gezondheidszorgautoriteiten en de universiteit van Tamale.
Bij de uitvoering stuiten we regelmatig, net als andere
hulporganisaties op tegenslagen en frustraties. Toch
blijkt iedere keer weer wanneer we komen dat de
nood hoog is en dat de hulp zeer gewaardeerd wordt.
En ook al lijkt de hulp op de bekende druppel op de
gloeiende plaat, toch is de voldoening groot. Een belangrijke factor is dat de Ghanezen in het algemeen
zeer vrolijk en humoristisch zijn met een enorme vitaliteit en overlevingsdrang. Dat maakt dat we niet alleen hulp bieden, maar ook veel leren en ontvangen.
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PICO Bello

Pathologisch anatomisch
onderzoek van een
placenta zinvol na partus
van een zwangere met een
melanoom?
J.E.W. Leijnse en S.M. Dermout
Klinische vraagstelling
Onlangs beviel in het Zaans Medisch Centrum een
zwangere, die drie jaar tevoren een excisie van een
naevus op haar been heeft gehad. Pathologisch onderzoek toonde een maligne melanoom aan. Bij een
re-exicisie van de laesie werd geen restlaesie gezien
en er zijn nadien geen metastasen aangetroffen. Tot
op heden is jaarlijkse controle bij de dermatoloog geïndiceerd. Naar aanleiding van deze casus ontstond
de vraag of het evidence-based zinvol is de placenta
bij een vrouw met een melanoom, al dan niet in de
voorgeschiedenis, in te sturen voor pathologisch-anatomisch onderzoek.

Achtergrond

126

Metastasering van een maternaal melanoom naar
de placenta en foetus is zeldzaam. In Nederland
wordt de laatste jaren een aanzienlijke stijging van
de incidentie van melanomen gezien. Met een incidentie in de vruchtbare leeftijd van 1:1000 in de
jaren zeventig 1-4 is het voor te stellen dat alleen al
door toename van de maternale leeftijd om kinderen te krijgen, de huidige incidentie is gestegen. In
2000 was de incidentie van een melanoom bij vrouwen 15,7 per 100.000 vrouwen. De verwachting is
dat de incidentie in 2015 met 71% zal zijn gestegen.5

Stadium I
Stadium II
Stadium III
Stadium IV

Van de maternale maligniteiten gedurende een
zwangerschap is 8% een melanoom.1,6 Tevens is het
melanoom de maligniteit die het meest frequent
van alle maligniteiten naar de placenta metastaseert.1,3,7-9 In de literatuur wordt afgeraden zwanger
te worden binnen vijf jaar na behandeling voor een
melanoom stadium III en binnen twee jaar bij een
melanoom stadium I (zie voor melanoomstadiëring
tabel 1).6,10 In 2008 werden 150 nieuwe gevallen van
melanoom bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd
(15-50 jaar)11 geregistreerd.4 Met deze gegevens kan
worden berekend dat in Nederland 2:10.000 zwangerschappen worden gecompliceerd door een melanoom, wat neerkomt op circa 39 zwangeren per
jaar.

PICO
Patient

Zwangere vrouw met een melanoom
(in de voorgeschiedenis)

Intervention Pathologisch onderzoek van de
placenta
Comparison Destructie van de placenta
Outcome

Metastase in placenta, metastase
naar de foetus, morbiditeit en mortaliteit van de neonaat en zwangere

Alleen primaire tumor, ≤ 2 mm in dikte met ulceratie, of ≤ 4 mm dikte, zonder ulceratie
Alleen primaire tumor, > 2 mm met ulceratie, of > 4 mm zonder ulceratie
Melanoom met regionale metastasen (satelliet, in-transit, regionale lymfklier) in afwezigheid van metastasen op afstand
Metastasen op afstand

Tabel 1. AJCC-melanoomstadiëring: samenvatting van de stadia.
Bron: American Joint Committee on Cancer 2004
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Zoekstrategie
In PubMed werden de volgende zoektermen gebruikt: Melanoma [MeSH-term] OR “Melanoma”
AND Pregnancy [MeSH-term] “Pregnan*” AND Pathology [MeSH-term] OR “Patholog*” AND Histology
[MeSH-term] OR “Histol” AND Diagnostic test, Routine
[MeSH-term] OR “Examin*” OR “research” AND Neoplasm metastasis [MeSH-term] OR “metastas*” AND
Placenta [MeSH-term] OR “placenta” AND Morbidity
[MeSH-term] OR “Morbid*” AND Mortality [MeSHterm] OR “Mortal*” AND Fetus [MeSH-term] OR
“Fetus” AND Infant, Newborn [MeSH-term] OR “Neontal*”. Inclusiecriteria waren: Clinical Trial, Editorial,
Letter, Meta-Analysis, Practice Guideline, Randomized
Controlled Trial, Review, Case Reports en Classical Article. Er zijn geen exclusiecriteria toegepast. Indien een
artikel niet Engelstalig of Nederlandstalig was, is het
abstract bestudeerd.
In PubMed leverde de combinatie zwangerschap en
melanoom 262 hits op. Gecombineerd met metastasen leverde het 191 hits op. Gecombineerd met de
MeSH-term placenta leverde dat 34 hits op. Het onderwerp is door zowel de disciplines gynaecologie/
obstetrie, pediatrie, dermatologie als pathologie beschreven.

Bespreking
Al vele jaren wordt gediscussieerd over de invloed van
zwangerschap op het melanoom. Een zwangerschap
blijkt echter geen significant effect te hebben op het
ontwikkelen van melanoom en tevens blijkt een zwangerschap geen invloed op de prognose van de patiënte
te hebben.4,6,12-15
Voor het beantwoorden van de PICO hebben wij ons
gericht op reviews met betrekking tot een melanoom
met metastasen naar de placenta en enkele artikelen
waaraan veelvuldig wordt gerefereerd. Het betreft de
artikelen van Alexander et al., Altman et al., Anderson
et al., Baergen et al, Dildy III et al. en Potter et al.1-3,7,8,16
Een artikel waarbij een onderscheid wordt gemaakt
tussen een gemetastaseerd melanoom voorafgaande
aan de graviditeit en durante graviditeit is helaas niet
gevonden.
Alexander et al. rapporteerden in 2003 dat sinds het
eerste casereport 87 casus zijn beschreven van zwangeren met een gemetastaseerde maligniteit naar de
placenta. Bij 27 van de 87 patiënten (31%) die een
maligniteit hebben die naar de placenta is gemetastaseerd, betreft het een melanoom. Van de vijftien
patiënten bij wie metastasen bij de foetus aangetoond werden, waren zes (40%) ten gevolge van een
melanoom.3 Andere artikelen tonen dezelfde cijfers.1,3,4,6,8,9,15,17 Dildy et al. beschrijven dat 44% van de
patiënten met een maligniteit metastasering naar de

placenta of foetus heeft en dat 58% hiervan ten gevolge van een melanoom is.4,6-8,17 In de periode 19182002 zijn 27 casus beschreven waarbij een melanoom
metastaseert naar de placenta of foetus.3 Bij deze placenta’s werden macroscopisch metastasen gezien of
was sprake van metastasen naar de pasgeborene.
Microscopisch onderzoek werd verricht bij 24 van de
27 placenta’s. Bij alle 24 onderzochte placenta’s bleek
microscopisch sprake van metastasen. Bij de pasgeborenen van de drie zwangerschappen waarbij de
placenta’s niet zijn onderzocht, werden foetale metastasen gediagnosticeerd. De auteurs hebben deze drie
placenta’s beschouwd als een casus van een gemetastaseerd melanoom naar de placenta, daar de casusbeschrijvingen foetale metastases rapporteren.3
Er zijn geen aanwijzingen dat de grootte van de placentaire metastases van invloed is op het risico van
placentaire-foetale transmissie. Bij de gezonde neonaten waren ook placenta’s met duidelijke macroscopische afwijkingen en bij aangedane neonaten
waren ook placenta’s met slechts microscopische
afwijkingen in de placenta. Indien bij de neonaat op
1-jarige leeftijd geen tekenen van melanoom zijn, is
het waarschijnlijk dat deze niet meer zullen ontstaan.7
De follow-up heeft plaatsgevonden bij 16 van de 27
kinderen tot maximaal 14,2 maanden. Een follow-up
langduriger dan 14 maanden is gewenst om een gedegen uitspraak over de morbiditeit van de neonaat op
de lange termijn te kunnen geven. Echter, deze gegevens zijn nog niet beschikbaar. Alexander vermeldt de
follow-up te willen doen van alle casus sinds 1970. De
bias in deze onderzoeken is de uitvoering van het pathologisch onderzoek. De techniek is gecompliceerd
en de metastasedeposities in de placenta zijn lastig te
lokaliseren en kunnen variëren tussen verschillende
pathologische onderzoeken of onderzoekers.
De uitgebreidheid van de metastasering in de foetale
compartimenten van de placenta lijkt evenmin van invloed te zijn op het risico op placentaire-foetale transmissie.3,7 Bij drie foetussen met metastaseringen werd
villeuze invasie gezien met metastases in de foetale
bloedvaten. Hetzelfde beeld werd gezien bij drie gezonde neonaten. Bij de neonaat zijn de voorkeurslokalisaties voor metastasen de lever, longen, benen en
mastoïd.3,9
Meerdere artikelen beschrijven negatieve prognostische factoren voor foetale metastasering.7,16 Baergen
et al. en Anderson et al. noemen maternale factoren:
leeftijd onder de 30 jaar, primipariteit, melanoom gediagnosticeerd meer dan drie jaar voor de huidige graviditeit, nodale metastases voor de graviditeit, meer
dan drie foci met metastases in het derde trimester,
primair melanoom op het been, maternale sterfte
binnen een maand post partum. Echter, de verzamelde gegevens van Alexander et al. ondersteunen deze
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beweringen niet.3
Ondanks dat beschreven wordt dat zwangerschap
geen negatieve invloed heeft op de prognose van
een melanoom, kan pathologisch onderzoek wel een
ander licht schijnen op de prognose van de moeder.
Indien metastasering naar de placenta wordt vastgesteld, is sprake van een stadium IV. Moeders met metastasen van een melanoom naar de placenta hebben
een mediane overleving van zes maanden.1,7
De maternale-foetale transmissie van melanoom heeft
een mortaliteitrisico van ongeveer 25% van de neonaat indien er metastasen aanwezig zijn in de placenta.3,7,8,16,18-21
Er zijn casus beschreven waarbij de placenta pathologisch wordt onderzocht wanneer de neonaat tekenen
van een melanoom vertoont.2,22,23 Schneidermann et
al. beschrijven een kind met een congenitaal melanoom zonder dat de moeder tekenen van een melanoom vertoont.22
Bij een incidentie van het melanoom van 2:10.000
zwangeren zou men met de eerdergenoemde percentages meer beschreven casus verwachten. Mogelijk is
sprake van onderrapportage van metastasen naar placenta, gezien de nauwkeurigheid die geboden is bij
het pathologisch onderzoek. Soms kunnen slechts in
enkele slides metastase worden aangetoond of vindt
geen onderzoek van de placenta plaats.1,16

Critical appraisal
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Het artikel van Alexander et al. geeft een overzicht van
alle casus van maligniteiten die metastaseren naar
de placenta of foetus. Echter, de review van de periode 1966-2002 gebruikt de MEDLINE-database, maar
een duidelijke beschrijving van een systematische
search ontbreekt. Daarbij betreft het een kleine patiëntengroep. Het zou interessant zijn geweest om cijfers
te hebben van het aantal zwangeren met een melanoom waarbij de placenta of de foetus niet is aangedaan. Deze gegevens worden in het artikel helaas niet
besproken. Gebruikmakend van het level of evidence
zou het bij het artikel van Alexander et al. gaan om level-2a-evidence waarbij sprake is van een review van
een cohort waarbij naar de outcome en follow-up van
de zwangeren en neonaten wordt gekeken.
Het artikel van Dildy et al. is een review van allerlei vormen van maternale maligniteiten die metastaseren naar de placenta of de foetus, echter van een
systematische review is geen sprake. Voor onze onderzoeksvraag is het artikel onvoldoende gericht op
het melanoom en dus van weinig waarde.
De artikelen van Altman et al., Anderson et al., Baergen et al, Dildy III et al. en Potter et al. zijn alle een
beschrijving van een casereport met daarbij een beschrijving van de literatuur over een gemetastaseerd
melanoom naar de placenta of foetus. Van een on-

derzoeksvraag is geen sprake. Het level of evidence
is bij alle artikelen dan ook 4.
Het gebrek aan een onderzoek van level-1-evidence
bemoeilijkt een evidence-based antwoord bij de
PICO, hoewel evidence-based medicine betekent het
best mogelijke beschikbare bewijs van dat moment
boven tafel te krijgen.

Conclusie
Pathologisch onderzoek van een placenta na het
doormaken van een melanoom wordt in alle artikelen geadviseerd ter vaststelling van het stadium van
het melanoom en om een prognose te kunnen maken ten aanzien van patiënte en de pasgeborene.
Echter, in de doorzochte literatuur varieert het level
of evidence slechts van 2a tot 4.

Discussie
Met een incidentie van melanoom in Nederland van
2:10.000 zwangeren zijn er jaarlijks 39 vrouwen die
zich zullen presenteren met een melanoom in de
zwangerschap. Echter niet alle melanomen zullen metastaseren naar de placenta.
De morbiditeit van de foetus bij zwangeren met metastasen in de placenta blijft onduidelijk. Indien er geen
foetale metastasering is, lijken de pasgeborenen het
klinisch goed te doen. Men dient echter bedacht te zijn
op de mogelijkheid van foetale metastasering indien
bij de geboorte metastasen in de placenta zijn aangetroffen. De kennis hierover vergroot de bedachtzaamheid hierop bij de betrokken medici. Ondanks een
vroege detectie en behandeling kan een foetale metastasering niet worden voorkomen.

Aanbevelingen
Ondanks dat de mediane overleving van een moeder
met metastasering naar de placenta zes maanden is
en foetale transmissie (nog) niet kan worden voorkomen is onderzoek van de placenta en follow-up van
de pasgeborene te adviseren. Het biedt de moeder als
patiënte een duidelijkere prognose, die eerder wellicht
niet op basis van een stadium IV was gesteld. Een placenta vrij van metastasen zal voor zowel patiënte als
neonaat een gunstige prognose betekenen. Tevens zijn
patiënte en partner ervan verzekerd dat hun pasgeborene goed zal worden gecontroleerd om een eventuele
ontaarding van een melanoom in een vroeg stadium
op te sporen en te behandelen.
Om deze redenen adviseren de artikelen waar eerder aan is gerefereerd dan ook pathologisch onderzoek van de placenta.2,3,6,7,9 Onderzoek van de neonaat
wordt eveneens geadviseerd, variërend tot een leeftijd
van 1-3 jaar.1,3 Een vroege detectie kan leiden tot een
tijdige behandeling en interventie met waarschijnlijk
een gunstiger prognose voor de neonaat.
Melanoom bij pasgeborenen is zeldzaam en een gestandaardiseerde richtlijn met betrekking tot de obser-

vatie en therapie ontbreekt vooralsnog. Aanbevelingen
in de literatuur beschrijven huidinspectie, abdominaal
echografisch onderzoek en screening.
Tot slot is het aan te raden alle casus met metastaseringen van een melanoom naar de placenta of foetus
te documenteren om zo een beter overzicht te krijgen van de incidentie en follow-up bij de neonaat. Dit
geeft de mogelijkheid tot verder onderzoek van het
metastaseren van een melanoom naar de placenta en
het risico op foetale metastasering, daar het tot op heden ontbreekt aan onderzoek met een hoog level of
evidence.
Literatuur
1. Altman JF, Lowe L, Redman B, Esper P, Schwartz
JL, Johnson TM, et al. Placental metastasis of
maternal melanoma. J Am Acad Dermatol 2003;
49:1150-4.
2. Potter JF, Schoeneman M. Metastasis of maternal
cancer to the placenta and fetus. Cancer 1970;25:
380-8.
3. Alexander A, Samlowski WE, Grossman D,
Bruggers CS, Harris RM, Zone JJ, et al. Metastatic
melanoma in pregnancy: risk of transplacental
metastases in the infant. J Clin Oncol 2003;21:217986.
4. Nederlandse Kankerregistratie, Vereniging Integrale
Kankercentra. Leeftijdspecifieke incidentie van invasieve tumoren bij vrouwen in 2008, 2010.
5. Vries E de, Poll-Franse L van de, Coebergh JWW.
Predictions of skin cancer incidence in the
Netherlands up to 2015. Britisch Journal of
Dermatology 2005;152:481-8.
6. Hoekstra HJ. Melanoma during pregnancy:
therapeutic management and outcome. Recent
Results Cancer Res 2008;178:175-81.
7. Anderson JF, Kent S, Machin GA. Maternal
malignant melanoma with placental metastasis: a
case report with literature review. Pediatr Pathol
1989;9:35-42.
8. Dildy GA, III, Moise KJ, Jr., Carpenter RJ, Jr., Klima
T. Maternal malignancy metastatic to the products
of conception: a review. Obstet Gynecol Surv
1989;44:535-40.
9. Wong DJ, Strassner HT. Melanoma in pregnancy.
Clin Obstet Gynecol 1990;33:782-91.
10. Moller D, Ipsen L, Asschenfeldt P. Fatal course of
malignant melanoma during pregnancy with
dissemination to the products of conception. Acta
Obstet Gynecol Scand 1986;65:501-2.
11. Centraal Bureau voor Statistiek, 2010: http://
www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/
default.htm?ConceptID=798
12. Daryanani D, Plukker JT, De Hullu JA, Kuiper H,
Nap RE, Hoekstra HJ. Pregnancy and early-stage
melanoma. Cancer 2003;97:2248-53.

13. Leachman SA, Jackson R, Eliason MJ, Larson AA,
Bolognia JL. Management of melanoma during
pregnancy. Dermatol Nurs 2007;19:145-52, 161.
14. Wiggins CL, Berwick M, Bishop JA. Malignant
melanoma in pregnancy. Obstet Gynecol Clin
North Am 2005;32:559-68.
15. Antonelli NM, Dotters DJ, Katz VL, Kuller JA. Cancer
in pregnancy: a review of the literature. Part I.
Obstet Gynecol Surv 1996;51:125-34.
16. Baergen RN, Johnson D, Moore T, Benirschke K.
Maternal melanoma metastatic to the placenta: a
case report and review of the literature. Arch
Pathol Lab Med 1997;121:508-11.
17. Pavlidis N, Pentheroudakis G. Metastatic involvement of placenta and foetus in pregnant women
with cancer. Recent Results Cancer Res 2008;
178:183-94.
18. Borden EC. Melanoma and pregnancy. Semin
Oncol 2000;27:654-6.
19. Ackerman J, Gilbert-Barness E. Malignancy metastatic to the products of conception: a case report
with literature review. Pediatr Pathol Lab Med
1997;17:577-86.
20. Eltorky M, Khare VK, Osborne P, Shanklin DR.
Placental metastasis from maternal carcinoma. A
report of three cases. J Reprod Med 1995;40:399403.
21. Rothman LA, Cohen CJ, Astarloa J. Placental and
fetal involvement by maternal malignancy: a report
of rectal carcinoma and review of the literature.
Am J Obstet Gynecol 1973;116:1023-34.
22. Schneiderman H, Wu AY, Campbell WA, Forouhar
F, Yamase H, Greenstein R, et al. Congenital melanoma with multiple prenatal metastases. Cancer
1987;60:1371-7.
23. Sweet LK, Connerty HV. Congenital melanoma.
Report of a case in which antenatal metastasis had
occured. American Journal of Diseases of Children
1941;62:1029.
Auteurs
J.E.W. Leijnse, anios Obstetrie & Gynaecologie,afdeling Verloskunde, Universitair Medisch
Centrum Utrecht. Destijds in Zaans Medisch Centrum, Zaandam
S.M. Dermout, gynaecoloog, Gynaecologisch
Centrum Dermout & Albicher, Alkmaar. Destijds in
Zaans Medisch Centrum, Zaandam
Correspondentieadres
Mw. J.E.W. Leijnse
Anios Obstetrie & Gynaecologie
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Postbus 85090
3508 AB Utrecht
E-mail: Jannekeleijnse@gmail.com

129

Wat ons opvalt in de LVR2

Hypertensie en interventie
T. de Neef en A. Franx, met medewerking van B.W. Mol
Inleiding
De hypothese die we ditmaal met LVRinsight onderzoeken is dat er gedurende de laatste jaren bij
hypertensie in de aterme periode een proactiever interventiebeleid werd gevoerd dan vroeger.
In de LVR2 wordt de hoogste diastolische bloeddruk
van de zwangerschap geregistreerd. Voor deze analyse definiëren wij hypertensie als: hoogste diastolische
bloeddruk van 90 mmHg of meer. Hypertensie volgens
deze definitie komt tegenwoordig voor bij 16% van
alle aterme tweedelijns eenlingzwangerschappen. Een
hoogste diastolische bloeddruk van 110 mmHg of meer
(ernstige hypertensie) komt tegenwoordig voor bij circa 1% van de eenlingzwangerschappen in de tweede

lijn; tien jaar geleden was dat 2%. In de loop van het
laatste decennium werden zwangeren met hypertensie steeds vroeger overgedragen door de eerste naar
de tweede lijn. Het percentage zwangeren met hypertensie dat pas tijdens de baring wordt overgedragen is
namelijk in tien jaar gehalveerd van 15% tot 7,5%.

Interventies
Zwangeren met hypertensie worden tweemaal zo
vaak ingeleid als zwangeren met een normale bloeddruk (42% versus 20%). Het effect op de gemiddelde
zwangerschapsduur is een bekorting van twee dagen.
Figuur 1 laat zien dat hypertensieve zwangerschappen
(door de inleidingen) relatief vaker eindigen in de 37e
en 38e week.
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Figuur 1. Verdeling van zwangerschapsduur voor casus met en zonder diastolische hypertensie.
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Pas voor de laatste twee jaar wordt een veranderend
beleid zichtbaar wat betreft het inleiden van hypertensieve zwangeren, getuige figuur 2.
Er trad geen toename op van het percentage primaire sectio’s. Primaire sectio’s worden bij 8,5% van de
aterme hypertensieve zwangeren uitgevoerd en dat
percentage is al negen jaar onveranderd. Bij aterme
normotensieve zwangeren is het primaire sectiopercentage zelfs een fractie hoger.
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Wat betreft de interventies aan het einde van de baring valt geen verandering te melden gedurende de
laatste paar jaar. Voor vaginale kunstverlossingen is er
überhaupt geen verschil tussen hypertensieve en normotensieve zwangeren. Secundaire sectio’s worden bij
hypertensieve zwangeren wel vaker verricht dan bij
normotensieve zwangeren (15% versus 12%), maar zoals gezegd: dat is al jaren zo.

Wij vroegen Ben Willem Mol om commentaar:
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Het is prachtig om te zien dat er een relatie is tussen
veranderende inzichten en het beleid dat op de werkvloer gevolgd wordt. Moedersterfte door hypertensieve ziekten in de zwangerschap kwam in Nederland
vaker voor dan in ons omringende landen. Dit gegeven is een aantal jaren terug actief opgepakt door de
commissie maternale sterfte en was mede aanleiding
voor de LEMMoN-studie. Ook de introductie van magnesiumsulfaat heeft de zorg voor de vrouw met hypertensie waarschijnlijk verbeterd. Ik denk dat ook de
HYPITAT-studie een rol speelt. Deze studie startte in
2005 en includeerde tot begin 2008, waarna de eerste
resultaten door promovendus Corine Koopmans werden gepresenteerd op het Gynaecongres in mei 2008
en in september 2009 werden gepubliceerd in The
Lancet.1
Duidelijk is dat de sterke toename van het aantal inleidingen uit 2008 zich in 2009 nog verder voortzette.
Nog belangrijker dan deze verandering is het effect
op de uiteindelijke gezondheid van de zwangere. Van
der Tuuk et al. lieten eerder zien dat er sinds 2004
een sterke afname is van het aantal in de PRN geregistreerde eclamptische insulten, en dat deze afname
significant sterker was in de ziekenhuizen die aan de
HYPITAT-studie deelnamen ten opzichte van ziekenhuizen die dat niet deden.2
Overigens is het ook goed om ons te realiseren dat het
bij analyse van de PRN-gegevens, voor de start van de
HYPITAT-studie, leek alsof inleiden van de baring het
risico op een secundaire sectio zou verhogen. Dit blijkt
echter gebaseerd te zijn op relatief meer inleidingen
juist bij ziekere patiënten, waardoor vertekening ontstond. Landelijke registraties zijn dus een belangrijk
hulpmiddel om problemen te signaleren en om het
effect van beleid te evalueren, maar soms is de tus-
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Figuur 2. Wijze waarop de baring begon bij hypertensieve zwangerschappen (aterme eenlingen).
senstap van een gerandomiseerd onderzoek noodzakelijk. De verbetercyclus die we in Nederland op het
gebied van hypertensieve ziekten hebben doorlopen,
is daar een mooi voorbeeld van.
Literatuur
1. Koopmans CM, Bijlenga D, Groen H. Induction of
labour versus expectant monitoring for gestational
hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks’
gestation (HYPITAT): a multicentre, open-label randomised controlled trial. Lancet 2009;374:979-88.
2. Tuuk K van der, Koopmans CM, et al. Impact of the
HYPITAT study on doctors behaviour and eclampsia
in The Netherlands. American Journal of Obstetrics
and Gynecology 2011;204:S300.
Auteurs
T. de Neef, fysicus, onafhankelijk auteur van
VOKS2i en LVRinsight.
A. Franx, voorzitter Commissie Indicatoren, lid
bestuur Stichting Perinatale Registratie Nederland
(namens de NVOG) en gynaecoloog-perinatoloog,
hoogleraar verloskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.
B.W. Mol, hoogleraar gynaecologie en verloskunde
en klinische epidemiologie, Academisch Medisch
Centrum, Amsterdam.
Correspondentieadres
T. de Neef
E-mail: tdeneef@qolor.nl

Uit de Koepel Kwaliteit

De Koepel Kwaliteit op reis:
verslag van congres
en werkbezoek
M.G.A.J. Wouters

Het Annual Forum on Quality Improvement in Health
Care is een jaarlijks terugkerend congres van het Institute for Healthcare Improvement (IHI). De IHI is
een onafhankelijke, non-profitorganisatie die zich
richt op wereldwijde verbetering van de kwaliteit van
de gezondheidszorg. De organisatie werd in 1991 opgericht en zetelt in Cambridge, Massachusetts (VS).
De oprichting werd geïnspireerd door ontevredenheid over de kwaliteit van de Amerikaanse gezondheidszorg op aspecten zoals veiligheid, (kosten)
effectiviteit en patiëntgerichtheid.
De IHI legt de focus op innovatie, inspiratie, implementatie en educatie; niet zozeer op wetenschappelijk onderzoek. De Triple Aim staat centraal in de
doelstellingen: verbetering van de zorg voor de bevolking, verbetering van de ervaringen van de patiënt en
vermindering van de kosten.
Het vierdaagse congres (in Orlando, Florida (VS), 5
tot en met 8 december 2010) was samengesteld uit
werkbezoeken, minicursussen, workshops en voordrachten. De inhoud werd bepaald door diverse
thema’s rondom kwaliteit van zorg, zowel praktijkgericht als bestuurlijk. De bezoekers bestonden deels
uit verpleegkundigen en dokters, maar ook (en vooral) uit managers en beleidsmakers.
De Nederlandse delegatie bestond uit huisartsen,
medisch specialisten en medewerkers (waaronder
bestuursleden) van zorginstanties, het ministerie
van VWS, zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS). De laatste dag van het congres werd
onder leiding van Wim Schellekens, hoofdinspecteur
Curatieve Gezondheidszorg IGZ, een bijeenkomst
voor de Nederlandse delegatie gehouden om, samen
met Maureen Bisognano, de voorzitter van de IHI, ervaringen uit te wisselen.
Mijn ervaringen met het congres zijn overwegend
positief. In het kader van het thema veiligheid heb

ik met een groep een bezoek gebracht aan de Central Florida Zoo. Het was boeiend om te zien hoe de
dierentuin veel tijd en geld steekt in de veiligheid
van haar dieren, medewerkers en bezoekers. Hierbij
spelen de private financiering, juridische en verzekeringstechnische aspecten natuurlijk een belangrijke
rol.
Ik heb me geïnspireerd gevoeld door de talloze verhalen over (projecten ter) verbetering van zorg op de
werkvloer, zoals patiëntveiligheid (checklists), patiëntgerichte verpleegkundige zorg (hourly rounds) en
vermindering van variatie in medisch beleid (audit en
feedback). Daarnaast waren er meerdere sessies over
leiderschap. De workshop die ik bijwoonde, begon
uitdagend door een groepsdiscussie over coachend
leiderschap, maar verzandde uiteindelijk in een weinig inspirerend succesverhaal van de voorzitter.
Hiermee kom ik bij mijn belangrijkste kritiekpunt
op het congres: er werd veel en uitvoerig gesproken over bereikte successen, maar (te) weinig over
tegenvallers en mislukkingen en de manier waarop
hiermee werd omgegaan. Hierdoor lieten de organisatoren naar mijn mening belangrijke leermomenten liggen. Daarnaast vond ik het wetenschappelijk
gehalte tegenvallen, maar daar kan ik achteraf wel
meer begrip voor opbrengen gezien de achtergrond
van de meeste bezoekers en de drijfveren van de IHI.
De Nederlandse bijeenkomst was een speciale gebeurtenis gezien de aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de verschillende gremia van de
gezondheidszorg. De meeste aanwezigen hebben het
congres vooral als inspiratie ervaren om de Nederlandse gezondheidszorg een nieuw kwaliteitsimpuls
te geven. Hiertoe werd afgesproken om de bijeenkomst een (nog niet concreet omschreven) vervolg in
de nabije toekomst te geven.
Aansluitend aan het congres heb ik nog een eendaags werkbezoek aan het New York-Presbyterian
Hospital (NYP) gebracht. Het gezelschap bestond uit
enkele medisch specialisten en vertegenwoordigers
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van de OMS. De bedoeling was om kennis te maken
met enkele kwaliteitsprojecten van dit ziekenhuis.
Tijdens een bijeenkomst met enkele stafleden en
managers werden het Hand Hygiene- en het Physician Hand OFF-project besproken. Het Hand Hygiene-project is een inspirerend voorbeeld van een
relatief eenvoudig implementatieproject waarmee
aantoonbaar belangrijke kwaliteitswinst gehaald kan
worden, zoals verlaging van mortaliteitscijfers. Het
Physician Hand OFF-project is een initiatief van het
NYP om de overdracht van patiëntgegevens tussen
zorgverleners te verbeteren. Het is in wezen een ICTapplicatie die aan de hand van de SBAR-systematiek
(Situation, Background, Assessment and Recommendations) de relevante informatie ten behoeve van
de overdracht ordent. De beschikbaarheid van een
elektronisch patiëntdossier is hierbij een belangrijke
voorwaarde. De gunstige effecten (zoals op veiligheid
en uitkomsten) zijn nog niet aangetoond, maar het is
een voorbeeld hoe ICT een belangrijke bijdrage kan
leveren aan kwaliteitsverbetering van de zorg, niet
alleen voor patiënten maar ook voor zorgverleners.
Na de bijeenkomst werd een rondleiding gegeven op
de Eerste Hulp. Deze afdeling kampt met belangrijke
huisvestingsproblemen om de forse bezoekersaantallen (ruim tweehonderd per dag) op te kunnen vangen. Dit werd onderstreept door de aanwezigheid
van vele zieke en gewonde patiënten met diverse
nationaliteiten in overvolle ruimtes en gangen. Op-
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vallend hierbij is de publieke aandacht (door middel van posters) voor lopende kwaliteitsprojecten en
(goede) prestaties van het ziekenhuis in de landelijke
rankings.
Mijn take-home message: patiëntgerichtheid is een
kwaliteitsdomein waar internationaal toenemend
belangstelling voor bestaat. Het is een uiting van
kwaliteit waarmee een ziekenhuis, zorginstelling of
organisatie zich positief kan onderscheiden.
De NVOG en andere wetenschappelijke verenigingen
besteden hier tot op heden nog weinig aandacht aan.
De Koepel Kwaliteit kan in 2011 een voortrekkersrol
vervullen om dit aspect van kwaliteit verder te ontwikkelen.
Meer informatie:
http://www.ihi.org
http://nyp.org
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Veel variatie in techniek van de
voorwandplastiek
Lensen EJ, Stoutjesdijk JA,
Withagen MI, Kluivers KB, Vierhout
ME.
Int Urogynecol J Pelvic Floor
Dysfunct 2011 [Epub ahead of print]

Doel van de huidige studie was de praktijkvariatie te inventariseren bij de conventionele
voorwandplastiek. Voor dit doel werden alle leden van de werkgroep urogynaecologie
benaderd voor het invullen van een vragenlijst. Ter evaluatie van het diagnostische proces werd bekeken of en hoe gedifferentieerd werd tussen centrale en laterale effecten
en of dit de keuze van operatietechniek beïnvloedde. Daarnaast werden diverse chirurgische en postoperatieve aspecten geëvalueerd. In totaal konden 133 vragenlijsten geanalyseerd worden (65%). POP-Q wordt door 52% van de respondenten routinematig
gebruikt, en 32% beoordeeldt het type defect, maar dit leidt zelden tot een andere operatietechniek. Grote verschillen bestonden in type incisie, gebruik van hydrodissectie (al
dan niet met adrenaline), methode van pliceren, excideren van overtollig vagina-epitheel
en de manier van sluiten van de vaginawand. De auteurs concluderen dat de grote variatie voor een aantal aspecten als hechtmateriaal of type incisie nauwelijks van invloed
zullen zijn op de postoperatieve uitkomst, maar dat andere zaken als het onderscheiden
van laterale en centrale defecten in Nederland nauwelijks ingeburgerd is, in tegenstelling
tot de Angelsaksische literatuur. Mogelijk zou dit bij kunnen dragen aan het hoge recidiefpercentage van de cystokèle.

Vervolgzwangerschap na ernstige
pre-eclampsie kent relatief goede
uitkomst
Langenveld J, Buttinger A, Post
J van der, Wolf H, Mol BW,
Ganzevoort W.
BJOG 2011, 118(5):589-95
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Doel van deze studie was de uitkomst van een vervolgzwangerschap, na een eerste door
een vroege ernstige pre-eclampsie gecompliceerde zwangerschap, na te gaan. Daarnaast
werd getracht eventuele factoren met een hoog herhaalrisico op pre-eclampsie en vroeggeboorte te identificeren. Hiervoor werden in twee derdelijnscentra alle vrouwen die
tussen januari 1996 en december 2004 onder 34 weken zwangerschapsduur bevielen
als gevolg van een ernstige pre-eclampsie retrospectief geïdentificeerd. Data over vervolgzwangerschappen werden verzameld. In totaal werden 380 patiënten geïncludeerd,
waarvan 46 niet benaderd konden worden. 123 werden niet nogmaals zwanger, waarvan
79 (64%) vanwege angst voor herhaling. Van de 211 vrouwen die wel zwanger werden,
bevielen er 36 (17%, 95% BI 12-22%) voor 34 weken, 30 (14%, 95% BI 10-19) tussen 34 en
37 weken, en 145 (69%, 95% BI 62-75%) à terme. Van deze laatste groep hadden echter
slechts 67 vrouwen (32%, 95% BI 25-38%) een compleet ongestoorde zwangerschap.
Chronische hypertensie, maximale diastolische bloeddruk in de indexzwangerschap, 24
uurseiwitexcretie en sectio caesarea waren onafhankelijk gecorreleerd met een partus
onder 34 weken als gevolg van een hypertensieve aandoening in de vervolgzwangerschap.

