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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

Paasweekend 2011
S.A. Scherjon

Concertgebouw Amsterdam tweede Paasdag 2011.
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Het prachtige en te uitbundig zonnige voorjaarsweer van het Paasweekend, de warmste Pasen in
meer dan honderd jaar, voelt tegenstrijdig met de
toonaarden van Bach’s Matthäus Passion. Hierin komt naast vooral de ernst en treurigheid (“Oh
Mensch, bewein dein Sünde groß”; aan het einde
van het eerste deel), ook lieflijkheid en prilheid zo
duidelijk naar voren (bijvoorbeeld in het recitatief
bij de kruisafname: “Am Abend, da es kühle war…
O heilsames, o köstlichs Angedenken”). De tegenstrijdigheid deed mij terugdenken aan een uitvoering van de Matthäus Passion op Curaçao, met de
volle zon door de kerkramen en ook toen vond ik
het warme weer zo anders en tegengesteld aan de
sfeer in Bach’s meest aangrijpende werk. Ernst zoals in de aria “Erbame dich… um meiner Zähren
willen” wordt even later afgewisseld met het zo optimistische “Gebt mir meinem Jesum wieder”; dat

past moeilijk in constante hitte van een niet NoordEuropese zon.
Bij de eerste uitvoering op Goede Vrijdag in 1729 in
de Thomas kerk te Leipzig, maakte Bach al gebruik
van het stuk zo imposant makende “dubbel- of meerder-koorigheid”, het opsplitsen van de koren om
daarmee de effecten van dialogen1 en opdelingen van
klanken binnen het stuk te vergroten. Bij de tweede
uitvoering zeven jaar later waren er ten minste vier
aria’s toegevoegd en de koren nog meer uit elkaar
geplaatst, wat resulteerde in een veel sterkere ruimtelijke werking binnen het werk, maar tegelijk ook
wel problemen gaf vanwege de akoestiek. In die tijd
ook al, maar ook nu nog steeds2 heeft de dubbele
bezetting soms moeilijk op te lossen, vooral financiële consequenties. Het is bijna niet te bevatten dat
Bach, naast het schrijven van de muziek passend bij
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de tekst ook allerlei symbolen en getallenraadsels
in het werk verborg: dertig tonen van de bas voor
de dertig Silberlingen; elf maal “Herr” in plaats van
twaalf – van de twaalf apostelen –, omdat Judas in
plaats van “Herr”, “Ich bins” zingt en daarmee toegeeft de verrader te zijn.
We nemen nu aan, uit Bach’s necrologie geschreven door zijn zoon C.Ph.E. Bach, dat hij vijf passies
heeft geschreven; de kortere Johannes Passion is
eerder geschreven.3, 4 Hiervan hevelde Bach zonder
problemen het mooie openingskoor5 over naar de
Matthäus, als het eerder genoemde slotkoor aan het
einde van het eerste deel. De Lukas Passion is vrijwel zeker een door Bach overgeschreven werk van
een onbekende tijdgenoot. Er heeft een Markus Passie bestaan; daarvan is echter de originele partituur,
geërfd door de aan alcohol verslaafde zoon Wilhelm
Friedeman Bach, nooit teruggevonden. Er is alleen
een reconstructie uit 1860 (BWV 247) op basis van
de teksten van Picander, waarmee Bach ook had samengewerkt voor de Matthäus Passion; van de mogelijk twee andere passies ontbreekt ieder spoor.
In Nederland worden per hoofd van de bevolking
ongetwijfeld in vergelijking met andere landen, zeker bijvoorbeeld met Duitsland vergeleken, rond de
Paasdagen de meeste passies uitgevoerd. Een kleine
blik in de kantlijn van de krant doet vermoeden dat
ieder gezelschap zich heeft opgemaakt voor een uitvoering, waarbij de passie-uitvoeringen historisch
gezien vooral boven de rivieren – de meest uitverkoren in Naarden, maar ook Leiden heeft altijd een
beroemde uitvoering – worden uitgevoerd. Waarom
nu juist Bach zo populair is in Nederland heeft volgens Simon Vestdijk te maken met het “onmeewarig

geduld” dat uit Bach’s muziek spreekt: “Hij (Bach)
beschikt over die kostbare eigenschap die wij geduld
noemen…”.
Die zo grote Nederlandse belangstelling komt mogelijk ook omdat het werk van Bach voor ons een veel
meer seculier karakter heeft, waarbij de compositie centraler is gesteld, ook door Bach zelf, dan de
teksten en waardoor ook het passieverhaal op muziek een veel universele en minder religieuze waarde
heeft gekregen. “Soms weerspreekt de muziek ook
de tekst”, volgens Gardiner, “daar… zijn Bachs eigen
twijfels te horen… Wat je hoort is de verklanking van
dat soort menselijke gevoelens”.2
Mogelijk is dan ook achteraf zo goed te begrijpen dat
het werk van de protestante Bach, hoewel vaste cantor in het katholieke Leipzig en later in Dresden, zo
enorm gewaardeerd is in juist het overwegend protestante Nederland boven de rivieren.
Literatuur
1. Harnouncourt N. Entstehungsgeschichte der
Matthäus-Passion (BWV 244). Tekst bij de live
uitvoering door het Concertgebouw Orkest op 31
Maart 1985. Teldec 8.35668 ZB.
2. Spel M. Ik hoor Bachs eigen twijfel. Interview
met dirigent John Eliot Gardiner. NRC Cultureel
Supplement pg 4, 21 april 2011.
3. Hart M ‘t. Johan Sebastiaan Bach (2000)
Arbeiderspers, Amsterdam.
4. Hart M ’t. Mozart en de anderen (2006)
Arbeiderspers, Amsterdam (pg 128-129).
5. Rilling H. Johannes Passion (BWV 245), 1996,
Hänssler-Verlag Stuttgart CD 98.980.
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Over bloemetjes en aapjes
– voortplantingsstrategieën
bij primaten
C. Mager-Melicharek

Mannetje en vrouwtje: zelfde doel, toch
verschillende strategieën
Bij zoogdieren – en daarmee ook bij de orde van de
primaten, inclusief de mens – zijn de taken in de
voortplanting van nature buitengewoon oneerlijk
verdeeld. Het vrouwtje wordt zwanger en investeert
alleen al daardoor oneindig veel meer in haar nakomelingschap dan het mannetje.
Zwanger zijn kost tijd, bij apen zelfs vele maanden.
Dat reduceert het aantal mogelijke kinderen per
vrouwtje ten opzichte van de kinderen die een mannetje voort kan brengen, sterk. Een zwangerschap
kost energie; het vrouwtje heeft een verhoogde behoefte aan voedsel. Zwangerschap kan ook gevaarlijk zijn. Waarom? Dat zal iedereen wel duidelijk
worden, die zich het volgende plaatje voorstelt: een
mensenvrouw in gevorderd stadium van haar zwangerschap, die achternagezeten wordt door een roofdier met knorrende maag...
Is het kleintje uiteindelijk geboren, dan blijft de moeder de klos: terwijl bij vogels vaderlief wel vanaf dag
één kan helpen met het brengen van voedsel voor
de kuikentjes, is melkproductie alleen voor zoogdiervrouwtjes weggelegd. Vrouwtjes zijn dus nog even
zoet met voeden, verzorgen, en opvoeden van haar
jong(en). En het mannetje? De vader kan vaak – en
op z’n minst indirect – voor het welzijn van moeder
en kind zorgen, door een goed territorium te verdedigen, waarin het vrouwtje genoeg voedsel kan vinden,
of door lastige soortgenoten en vijanden uit de buurt
van de kersverse moeder te houden. De mogelijkheden voor input van de primatenman zijn echter redelijk beperkt. En zijn wil om input te leveren is dat
dan ook, zoals we nog zullen zien.
Het zoogdiervrouwtje geniet echter – ondanks haar
veel grotere investering – een niet te ontkennen voordeel: zij weet tenminste zeker dat het kind van haar
is. Dat scheelt aanzienlijk, als je zo veel zorg voor de
opvoeding op je moet nemen. En het is een groot verschil met bijvoorbeeld een bonobomannetje, waar
zo’n beetje iedere manlijke soortgenoot van de groep
misschien wel de vader van een pasgeborene is...

Gouden leeuwaap met tweeling (foto Jan Vermeer,
Apenheul).
Eigenlijk hebben mannetje en vrouwtje feitelijk exact
hetzelfde doel: veel nageslacht, dat zich op zijn beurt
later weer goed voortplant. De manieren om dit te
realiseren verschillen echter voor man en vrouw van
nature sterk. Er ontstaat een belangenstrijd. Als gevolg passen mannetjes en vrouwtjes andere voortplantingsstrategieën toe. En op bijna iedere strategie
van het ene geslacht, om aan het andere geslacht zijn
wil op te dringen, heeft de andere partij wel weer
een tegenstrategie gevonden.
Aan de hand van onze nauwste familie in het dierenrijk, onze medeprimaten, zal ik in dit artikel diverse
aspecten van partnerkeuze, verleiding en voortplanting bespreken.
Geldt ook bij liefde en seks het principe ‘zo apen,
zo mensen’? In aanleg zeker wel. Ook bij ons, bij
de moderne beschaafde mens, is een deel van het
gedrag aangeboren. En dat mensen juist bij partnerkeuze en liefde vaak minder redelijke en verstandige
keuzes maken, en in plaats daarvan eerder op het
‘(onder)buikgevoel’ afgaan, is voor niemand nieuws.
Dat maakt al duidelijk dat op dit vlak ons oergedrag
absoluut niet verdwenen is. Misschien zijn verliefdheid en liefde niets anders dan het voor de mens
evolutionair beste compromis in het hierboven genoemde interesseconflict tussen het mannetje en het
vrouwtje. Maakt die stelling deze gevoelens minder
meeslepend, minder waard? Nee, ik denk van niet...
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dus zal het vrouwtje er wel op letten dat dit tenminste
goede genen zijn! De kwaliteit van het mannetje is dus
belangrijk. Zelfs zo belangrijk dat bij veel soorten de
vrouwtjes er de voorkeur aan geven om in een haremstructuur te leven. Beter een echt goede man moeten
delen met andere vrouwtjes, dan eentje met minder
goede eigenschappen helemaal voor jezelf te hebben!

Orang-oetanmoeder met kind (foto Jean Kern).

De ideale partner
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Zoals al uitgelegd, investeren apenvrouwen per kind
veel meer tijd en energie in hun nageslacht dan
mannetjes. Een heel helder voorbeeld hiervan is de
orang-oetan. Bij deze soort hebben de vrouwtjes de
laagste voortplantingssnelheid van alle primatensoorten, inclusief de mens. Een orang-oetanvrouwtje
begint met een jaar of 14, 15 te reproduceren. Ze is
achtenhalve maand zwanger, en het jong hangt zo’n
vier jaar aan haar borst. De opvoeding is intensief;
het kind wordt pas met negen jaar echt zelfstandig.
Gemiddeld krijgt een orang-oetanvrouwtje in het
wild eens in de zeven à acht jaar één jong. Het mannetje paart een paar minuten lang, loost zaad en dat
was het. Hij kijkt verder niet om naar het jong. Omdat orang-oetans ook niet in hechte groepen dicht bij
elkaar leven, deze grote apen nauwelijks natuurlijke
vijanden hebben en infanticide bij deze soort niet
voorkomt, heeft het mannetje weinig kans of reden
om het vrouwtje bij te staan bij haar zorgtaken. Na
de copulatie, of op zijn hoogst een paar dagen later,
vervolgt hij weer zijn eigen weg in de tropische regenwouden van Zuidoost-Azië.
Waar directe zorg door een mannetje niet nodig
is, zal het mannetje proberen om zo veel mogelijk vrouwtjes te bevruchten. Dit maximaliseert zijn
voortplantingssucces. Natuurlijk zouden zijn uitverkorenen onder ideale omstandigheden allemaal
vrouwtjes zijn die blaken van gezondheid, snel zwanger worden en goede moeders worden. Maar omdat
de investering die het mannetje doet nogal klein is, is
al dit van ondergeschikt belang. In het algemeen is
kwantiteit voor een apenmannetje van meer belang
dan kwaliteit, waar het zijn partners betreft.
Het vrouwtje daarentegen zal zich volgens deze theorie kieskeuriger opstellen. Ook al paart ze met veel
mannetjes – meer kinderen zal ze daardoor niet krijgen. Vooral bij soorten, waar het mannetje haar nauwelijks helpt bij de opvoeding en zich misschien na
de paring zelfs direct uit de voeten maakt, moet het
vrouwtje goed afwegen met wie ze paart. De paringspartner geeft het kind alleen een deel van zijn genen,

Overigens moet ook nog aan het wankele evenwicht
tussen het bevorderen van je eigen genen en het vermijden van inteelt worden gedacht. Paringen tussen
niet zeer nauw verwante familieleden zijn bij sommige apensoorten (en diverse andere diersoorten) niet
heel ongewoon. Bij berggorilla’s bijvoorbeeld zijn paringen tussen halfbroer en halfzus geen uitzondering,
en de daaruit voortkomende jongen hebben geen gezondheidsschade. Op die manier krijg je meer dan
gemiddeld de helft van je genen in de volgende generatie, omdat je reeds meer genen met je paringspartner gemeen hebt. Toch blijft er nog voldoende
variatie. Mensen zijn nogal gevoelig voor negatieve
inteelteffecten, en de inteeltdrempel is bij hen hoger dan bij veel andere primatensoorten. In testen
beoordelen de meeste mensen foto’s van potentiële
partners waarvan één grootouder tot een andere etnische groep behoort, als het meest attractief. Hier
ligt inderdaad weinig inteeltgevaar op de loer!

Monogaam of niet: alles is relatief!
Primaten kennen tal van paringssystemen en samenlevingsvormen. Om het nog ingewikkelder te maken,
heerst er ook binnen één soort vaak variatie, bijvoorbeeld afhankelijk van de streek waar de populatie
voorkomt, en het voedselaanbod aldaar. De mens
is een soort die alle variaties kent die bij primaten
voorkomen, en hij is hierin uniek.
Of een soort monogaam leeft of niet, dat is soms
niet zo makkelijk te zeggen als je misschien zou denken. Want ‘monogamie’ kan relatief zijn. Het is namelijk vaak een kwestie van naar wie je kijkt: een
mantelbaviaanvrouwtje uit een bavianenharem is bijvoorbeeld – wat betreft paringen – ontzettend monogaam. Zij paart tenslotte slechts met één mannetje.
Het mannetje van dezelfde soort beschikt echter over
drie of misschien zelfs vijf vrouwtjes, en leidt dus zeker géén monogaam leventje!
De manier van samenleven is de basis voor een paringssysteem. Apen zijn over het algemeen sociale
dieren, die graag met meerdere individuen bij elkaar
leven. Het aanbod van voedsel, vooral de hoeveelheid en verdeling ervan, is daarbij de belangrijkste
voorwaardelijke factor. Leven in groepen brengt ongetwijfeld voordelen met zich mee. Maar het voordeel dat je met z’n vijven misschien beter eventuele
vijanden eerder op kunt merken, valt in het niet bij
het gevaar dat je door zo’n groepsleven niet genoeg

voedsel kunt vinden, en je dus honger moet lijden.
In zo’n geval kan je maar beter in nog kleinere groepjes, of helemaal in je eentje gaan foerageren, en zelf
een beetje alerter op vijanden zijn. Het zijn vooral
de vrouwtjes die vanwege hun zwangerschappen en
lactatie bijzondere eisen stellen aan voldoende energie-intake. Voor hen is voldoende voedsel vaak dé
beslissende factor voor succes of geen succes in de
voortplanting. De mannetjes kunnen wat betreft de
voortplanting de meeste winst behalen als ze zo veel
mogelijk bij de vrouwtjes in de buurt zijn.
Je kunt dus stellen: de vrouwtjes zitten achter het
voedsel aan, en de mannetjes achter de vrouwtjes.
Als de omgevingsfactoren de vrouwtjes tot een solitair leven dwingen, kan het voor mannetjes erg
moeilijk worden, om meerdere vrouwtjes te monopoliseren. Hoe moet hij de vrouwtjes verdedigen
tegen rivalen, als ze zo ver uit elkaar zitten? In zo’n
geval kan het voordeliger uitpakken om alle inspanningen op één enkel vrouwtje te concentreren, en
een monogame relatie aan te gaan...
Hoe kan zo’n mannetje dat monogaam leeft zijn voortplantingsucces positief beïnvloeden? Hij zal in zijn
partnerkeuze kieskeuriger moeten zijn. Als hij jarenlang bij één vrouwtje blijft, dan zal hij zijn criteria
moeten verleggen ten opzichte van het mannetje dat
drie minuten paart en dan weer op vrijerspad gaat bij
andere vrouwtjes. Ten tweede zal hij goed opletten
dat ‘zijn’ vrouwtje niet vreemdgaat. Hij zal duidelijk
maken dat er hier een relatie bestaat, en dat andere
mannetjes dus maar beter weg kunnen blijven.
Voorbeelden hiervan zien we bij de roodbuikmaki’s,
waar het mannetje zijn vrouw en kinderen van een
geurtje uit de klier op zijn voorhoofd voorziet. Ook het
duet van gibbons blijkt volgens recenter onderzoek
niet alleen territoriumafbakening, maar eerder een
soort ‘relatieafbakening’. In het wild zitten withandgibbonstelletjes namelijk niet altijd hand in hand dicht
bij elkaar. Het vrouwtje begint ‘het duet’ met een geweldige solozang, en de man valt in. Zo laat hij horen, dat dit vrouwtje ‘bezet’ is en dat hij in de buurt
is. Buurmannen kunnen zich dan maar beter niets in
hun hoofd halen. Wel onhandig, zo’n duet, als je als
gibbonmannetje op het bewuste moment niet in de directe buurt van je vrouw bent. Dan laat je door ‘op
afstand’ mee te zingen weten, dat de buurman alle tijd
heeft om... Nee, in zo’n geval zingt hij maar liever niet
mee. En om verwarring te stichten, zingt hij soms ook
niet mee, als hij wél naast zijn vrouwtje zit. Het is wel
wat ontnuchterend, maar de nauwkeurige veldobservaties door biologen hebben de harmonieuze, bijna
muzikale gibbonduetten dus teruggebracht tot een ‘zakelijk’ systeem voor partnerbewaking.
Ook mensen tonen de buitenwereld dat ze getrouwd
zijn. En hoewel traditioneel beide partners vanaf hun

huwelijk een ring dragen, verandert in veel landen
alleen de aanspreektitel van de vrouw. Men heeft ervoor gezorgd dat al meteen bij het voorstellen van
vrouwen duidelijk is, of zij wel of niet ‘in vaste handen’, oftewel ‘bezet’ is. ‘Miss’ wordt ‘misses’, maar
‘mister’ blijft altijd ‘mister’. Toeval? Vast niet!
En ten derde doet een monogame primatenman er
goed aan om alles wat in zijn macht ligt te doen om
ervoor te zorgen dat die paar jongen die hij voortbrengt, ook werkelijk overleven. De mannelijke ondersteuning bij de opvoeding komt om de hoek kijken!
Het is dan logisch dat we bij monogame apensoorten – en ook alleen bij hen – zeer actieve deelname
van de mannetjes aan de opvoeding zien. Mannetjes
kunnen geen actieve bijdrage leveren tijdens de zwangerschap, en melk geven lukt ze ook niet. Maar de
kinderen meedragen, dat kan het mannetje zeker! Bij
de Zuid-Amerikaanse titi’s en dwergapen, die overwegend in monogame families leven, is het dan ook de
taak van het mannetje en van eventuele oudere broers
en zussen om kleintjes op de rug mee te dragen. Naar
de moeder gaan de baby’s al op een leeftijd van een
paar dagen alleen nog maar voor een slokje melk. Zodoende krijgen de kleine dwergapen het voor elkaar
om het hoogste voortplantingscijfer van alle primaten
te hebben. Ze kunnen, bij een zwangerschap van een
kleine vijf maanden, twee keer per jaar een tweeling
krijgen en opvoeden! In modellen is uitgerekend dat
een vrouwtje zonder hulp van het mannetje meestal
niet eens één enkel kind van de worp groot zou kunnen krijgen. Deze gedeelde zorg pakt dus heel goed uit
voor beide partners!
Zodra het voedselaanbod het mogelijk maakt, leven
apen niet meer in stelletjes en gezinnetjes, maar in
grotere groepen. Dat biedt een voor roofdieren veiliger leven. Maar bij het leven in groepen begint de concurrentie om paringspartners pas écht! Van meer dan
vierhonderd niet-menselijke primatensoorten is er niet
één die in grote groepen leeft die uit vaste stellen be-
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Orang-oetanmannetje (foto Apenheul).
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Een bonobovrouwtje daarentegen leeft normaliter
in een groep met meerdere mannetjes en vrouwtjes.
Bonobovrouwtjes gedragen zich nogal promiscu, en
paren meestal met alle mannetjes in de groep. Seksueel gedrag is bij bonobo’s belangrijk als ‘sociaal
bindmiddel’ in de groep en wordt toegepast om te
verzoenen, om ruzie te voorkomen, om een goede
band aan te gaan, enzovoort. Een ‘preuts’ bonobovrouwtje zou in haar maatschappij ernstig in de
problemen komen. Zodoende paart het vrouwtje gedurende de hele cyclus met meerdere mannetjes, en
ook seksueel gedrag tussen vrouwen onderling komt
veel voor. Op de meest vruchtbare dagen tonen de
vrouwtjes echter wel een voorkeur voor één bepaald
mannetje in de groep. Vaak is dat één van de ranghogere mannen, maar soms lijkt ook gewoon persoonlijke voorkeur een duidelijke rol te spelen. Deze
voorkeur heeft tot gevolg dat er misschien toch wel
sprake is van voortplantingsmonogamie, ondanks
het promiscue gedrag.
Monogaam of niet? Dat is dus moeilijker te beantwoorden dan het in eerste instantie lijkt...
Bonobomoeder met kleuter (foto Jan Vermeer, Apenheul).
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Seksueel trouw of niet… kijk goed, en je
ziet het meteen!

staan. De meerderheid van de mensen op aarde leeft
echter uitgerekend in dit sociale systeem; een opmerkelijke uitzondering! De meeste menselijke culturen
laten echter de mogelijkheid voor een man open om
met twee, of zelfs meer vrouwen samen te leven. Vermoedelijk is Homo sapiens van nature licht polygyn
en zijn huwelijk en monogamie een meer cultureel bepaald ingrediënt van onze maatschappij. Hierbij moet
worden aangemerkt dat de mens buitengewoon hulpeloze baby’s baart, die heel lang intensieve verzorging nodig hebben. De ontwikkeling gaat bij de andere
mensapen ongeveer twee keer zo snel. Opvoedingshulp door de vader is bij mensen dus gewenst, wat
aan de ene kant de maximale haremgrootte beperkt,
en aan de andere kant de trouw bevordert, zodat de
man er letterlijk op kan ‘ver-trouw-en’, dat hij zijn eigen kinderen opvoedt.

Interessant genoeg kun je bij primaten vrij makkelijk aan het uiterlijk aflezen welke samenlevingsvorm en welke graad van monogamie een soort kent.
Zijn mannetje en vrouwtje even groot, of is zelfs het
vrouwtje een tikkeltje forser gebouwd, dan gaat het
om een monogaam levende soort. Meer lichaamsgewicht bij het mannetje is overbodig, en zou alleen
meer energie voor onderhoud eisen. Bij in harems
levende soorten daarentegen is het mannetje duidelijk groter, tot meer dan het dubbele van het lichaamsgewicht van de vrouwtjes. Hier heb je zo veel
concurrentie tussen de mannetjes onderling, dat lichaamsbouw en kracht het verschil uitmaken of een
mannetje vrouwtjes voor zich kan winnen of niet.
Mooie voorbeelden zijn de gorilla’s, mantelbavianen,
gelada’s en de neusapen. Bij al deze soorten zijn de
mannetjes vergeleken met de vrouwtjes ware reuzen.

Het samenlevingsysteem kan trouwens substantieel van het paringssysteem afwijken, dat op zijn
beurt niet hetzelfde hoeft te zijn als het voortplantingssysteem. Een gibbonvrouwtje bijvoorbeeld kan
in een jarenlange stabiele relatie met een mannetje
samenleven. Duidelijk een geval van monogamie,
dus? Nee, dat hoeft niet. Want slippertjes gebeuren
wel degelijk. Dan is het paringssysteem dus al niet
strikt monogaam. Of dit ook gevolgen voor de voortplanting heeft, moeten vaderschapstesten uitwijzen.
De uitslag hiervan kan zijn dat zij wel af en toe met
de buurmaan paarde, maar al haar kinderen wel van
haar eigen samenlevingspartner afstammen. Dan is
er dus wel sprake van voortplantingsmonogamie.

Kijkt men echter gerichter naar de voortplantingsorganen van met name de mannetjes, dan vertellen
deze je iets of paringsmonogamie typerend is voor
de soort. Spermaconcurrentie is in een gorillaharem
geen punt, daarom is het niet noodzakelijk dat de
zilverrug grote massa’s sperma produceert of deze
diep in het vrouwtje plaatst. Met een penislengte in
erectie van zo’n vier centimeter is een zilverrug dan
ook klein geschapen, en zijn testikels zijn minuscuul
vergeleken met zijn lichaam. Heel anders bij andere
mensapen, chimpansees en bonobo’s. Beide soorten
leven in groepen met meerdere mannetjes en meerdere vrouwtjes, en de vrouwtjes paren tijdens een
cyclus met aan aantal mannetjes. Hier is de massa

Parende gorilla’s (foto Apenheul).
geproduceerd sperma wel doorslaggevend voor het
voortplantingsucces. Beide soorten tonen dan ook
naar verhouding zware testikels, en beschikken over
lange penissen.
Ook hier ligt het natuurlijk voor de hand om de primaat mens eens goed te bekijken. En niet alleen de
huidige mens, maar ook zijn voorouders. Zo’n 3,5
miljoen jaar geleden was er bij de voormens AusSamenvatting
Uit zoölogisch oogpunt worden de verschillende
voortplantingsstrategieën bij niet-menselijke primaten bekeken. Mannetje en vrouwtje investeren
bij zoogdieren in zeer verschillende mate in het
op de wereld zetten en opvoeden van hun jongen.
Daarom kennen zij uiteenlopende ideale strategieën wat betreft de voortplanting en ontstond in de
loop van de evolutie een verscheidenheid aan tactieken voor optimale partnerkeuze en een keur aan
samenlevingsvormen.
Aan de hand van de primaten als soortenrijke,
hoogsociale en intelligente zoogdierorde worden
uitwerkingen besproken van deze verschillende
voortplantingsstrategieën op uiterlijk, fysiologie, en
gedrag. In het artikel worden hierbij ook vergelijkingen getrokken met de primaat mens.
Trefwoorden
primaten, partnerkeuze, monogamie, voortplantingsstrategieën
Summary
From the zoological point of view this article reports on the different reproductive strategies in
non-human primates. In mammals, males and
females invest in their offspring in very different

tralopithecus een veel groter seksueel dimorfisme
wat betreft lichaamsgewicht gangbaar dan bij Homo
sapiens van vandaag. En wie weet hoe dat er over
een paar honderdduizend jaar uit zal zien? Het is
een gok; het is ons alleen gegeven om een paar korte fragmenten van ‘de hele film evolutie’ te zien: het
heden, en een paar fossielen die ons een paar aanwijzingen kunnen geven over hoe onze voorouders
hebben geleefd. En daarom is het juist zo boeiend
om de mens – bij gebrek aan exacte kennis over ons
gedrag in de oertijd – op een andere manier te bekijken. Een vergelijking van de mens met de meer dan
vierhonderd primatensoorten kan ons zeker iets leren over het grotere plaatje waar ons eigen gedrag
in past. Juist op het vlak van een zo evolutionair elementair gedragssysteem als voortplantingsgedrag
kan het interessant zijn om de aap in ons te gaan
zoeken.
Vindt u deze aapse kijk op voortplanting en partnerkeuze interessant? Houd dan de boekhandel in de
gaten. In 2011 zal Patrick van Veen (Apemanagement)
een essay over deze thematiek uitgeven. De royalty’s
ervan zullen ter beschikking worden gesteld aan de
EAZA Ape Campaign, die zich inzet voor het behoud
van mensapen in de natuur (www.apecampaign.org).
way. Therefore their optimal strategies in reproduction differ as well. During the evolutionary process
there developed a rich diversity of tactics for optimal partner choice and a variety of social societies.
The primates, being a order of mammals rich in
species, highly social and very intelligent, are especially interesting to discuss in this regard. The
consequences of different reproductive strategies
on looks, physiology and behaviour are analyzed.
Also, the article tries to compare non-human primates with the primate Homo sapiens.
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Tien jaar na de Term breech trial,
een balans voor Nederland1

Heiligt het doel de middelen?
A.T.M. Verhoeven
Voorgeschiedenis
De Term breech trial (TBT) was een prospectief gerandomiseerd onderzoek onder 2088 vrouwen met
een aterme stuitligging, waarbij een geplande vaginale baring werd vergeleken met een geplande sectio.2
Het absolute risico op sterfte en ‘ernstige’ kortetermijnmorbiditeit van het kind door de geplande sectio
nam af met 4%, en dat van de kortetermijnrisico’s
voor de moeder nam toe met 0,6%. Nog nooit was
er zo’n groot verschil gemeld: dat kwam echter omdat men de neonatale sterfte samen met de zogeheten ‘ernstige’ morbiditeit als beoordelingsmaatstaf
gebruikte. Zij werden samengevoegd omdat voor de
sterftemaatstaf alléén het deelnemersaantal te klein
was, en de studie dus veel groter had moeten zijn.
Maar die zogeheten ernstige neonatale morbiditeit
is meestal niet blijvend. Zoals door ons voorspeld
bleek er twee jaar later geen verschil in neurologische morbiditeit.3,4
De TBT-onderzoekers zelf hadden dit grote verschil
ook niet verwacht. Vernietigende kritieken barstten
los.5 De vaginale baring was gewoon onveilig: substandaardresuscitatiefaciliteiten en 22% zonder begeleiding door een gynaecoloog.
Mede als gevolg van een advies van het NVOG-bestuur dat stelde dat de resultaten van deze trial met
de patiënte besproken dienden te worden en de
vrouw de keus kreeg, steeg het Nederlandse sectiopercentage bij aterme stuitligging van 50 naar 80:
binnen één maand na de TBT-publicatie verdrievoudigde het electieve sectiopercentage van 16 naar 48.
Ondanks wereldwijde, deels terechte kritiek op de
TBT werd de NVOG-Richtlijn Stuitligging, die inhield
dat het routinematig uitvoeren van een keizersnede
enkel en alleen op de indicatie stuitligging ongewenst
was, in april 2001 gewijzigd in die zin dat zo’n keus
voor de electieve sectio verantwoord werd geacht.3
Kort na publicatie van de TBT werd de daarna door
praktisch de helft van de vrouwen gevolgde keus
voor de electieve sectio als standaardbehandeling bij aterme stuitligging een historische vergissing genoemd.6 Immers de langetermijnrisico’s voor
de moeder en haar volgende kinderen bleken veronachtzaamd, en de langetermijnvoordelen voor
het kind overdreven.3,4 Dit werd bevestigd door de
tweejaarevaluatie van de TBT,4 de veel grotere PRE-

Figuur 1.
MODA-studie,7 en de LEMMoN-studie.8 Desondanks
persisteerde de helft van de vrouwen in hun voorkeur voor de electieve sectio. De NVOG-richtlijn van
2001 veranderde ondanks bovengemelde publicaties
in 2007 niet meer naar de stelling uit 1997 dat een
routinesectio wegens stuitligging niet geïndiceerd
was. Ook niet na een gelijkluidend verzoek door
middel van een open brief aan de NVOG in 2005.
Het gaat nu om de motivering bij de vrouw en arts.

Number needed to treat
De controverse kind versus moeder blijft bestaan omdat er nog nooit, in tegenstelling tot zoals gebruikelijk
bij andere behandelingsmethoden, een fundamentele
discussie heeft plaatsgevonden over het number needed to treat met betrekking tot de perinatale sterfte.9
Dit getal relateert de gezondheidswinst aan het aantal nodige behandelingen. Zowel voor het individu als
voor de maatschappij – de gezondheidswinst kan direct worden uitgedrukt in relatie tot de gemaakte kosten – is dit de meest relevante parameter.

Gevolgen voor Nederland
De vraag is: wat hebben die sinds 2000 alléén wegens een stuitligging verrichte extra electieve keizersnedes, in vergelijking met daarvoor, opgeleverd?
Vooral met het oog op een juiste voorlichting aan
zwangeren volgt een balans na 10 jaar. In de voorlichtingsbrochure over de keizersnede ontbreekt het
langetermijnrisico van het sectiolitteken voor moeder
en kind, hoewel dat groter is dan de aanbevolen on-
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dergrens bij hoog risico van 1%.10 Die brochure over
de stuitligging vermeldt slechts een ‘gering hogere
kans op complicaties tijdens een volgende bevalling’.
De gegevens van de Perinatale Registratie Nederland
(PRN) en Landelijke Verloskunde Registratie (LVR2)
werden geëxtrapoleerd. Hierin wordt geëffectueerd
obstetrisch beleid vastgelegd. Er wordt uitgegaan
van 22.500 extra electieve sectio’s alléén wegens
een ongecompliceerde stuitligging sinds 2000 in vergelijking met voor 2000.11 Tegenover de daling van
de perinatale mortaliteit door de electieve sectio
staat immers een stijging van de maternale sterfte
en morbiditeit door de ingreep, zowel direct als bij
toekomstige zwangerschappen. Daarnaast zal door
het sectiolitteken bij toekomstige zwangerschappen een aantal kinderen overlijden of door asfyxie
levenslang gehandicapt blijven. De vraag is dan ook
of het voordeel van de genoemde winst in perinatale
mortaliteit uiteindelijk opweegt tegen de nadelen. In
de toekomst zullen de extra keizersneden die uitsluitend zijn verricht vanwege een stuitligging tot diverse
complicaties leiden.

Perinatale mortaliteit
Het verschil in perinatale mortaliteit (intrapartale
sterfte of sterfte binnen één week post partum) bij
een geplande vaginale baring en electieve sectio alléén wegens een stuitligging bedroeg zowel vóór als
na de TBT tot en met 2002 in ons land 0,22%: bij een
geplande vaginale baring 0,39% en bij een geplande
sectio 0,17%.12,13 In de periode 2000 tot en met 2007
bedroeg het verschil in sterfte 0,34% (1 op 294) ten
gunste van de geplande keizersnede alleen wegens
een stuitligging.14 Het number needed to treat was 294.
(1/0,0034). Dit betekent dat door de toegenomen electieve sectiofrequentie in de afgelopen tien jaar circa 77
(22.500/294) kinderen in leven zijn gebleven die voordien overleden zouden zijn rond de geboorte.
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dig zijn bij 68 vrouwen (drie op de duizend vrouwen
met een sectiolitteken). Hierbij is de moedersterfte
hoog: 4%17; twee vrouwen zullen dus overlijden aan de
late gevolgen van het sectiolitteken. Bij vrouwen met
een sectio in de voorgeschiedenis is de sterfte bij een
volgende electieve sectio (5,6 per 100.000) 3,6 maal
zo hoog als bij vrouwen met een proefbaring na een
voorafgaande sectio (1,6 per 100.000).18

Perinatale morbiditeit
Het neonataal morbiditeitsverschil bij een geplande
vaginale baring versus geplande sectio wegens stuitligging is 0,76%: dus 171 gevallen.19
Die zogeheten ‘ernstige neonatale morbiditeit’ is
meestal echter niet blijvend.4 Een recente Vlaamse
pilotstudie naar de gevolgen van intracraniële bloedingen en hypoxische ischemische encefalopathie (HIE)
bij alle aterme stuitgeboorten van 2001 tot en met
2008 toonde praktisch geen langetermijngevolgen (tabel 1).20
Bij het enige kind met ernstige groeiretardatie en
psychomotorische retardatie was dit niet noodzakelijk in verband te brengen met de kleine thalamusbloeding na de geboorte.

Maternale morbiditeit
Ernstige acute maternale morbiditeit komt 1,7 maal
vaker voor bij de electieve sectio vergeleken met een
geplande vaginale baring. Vrouwen met een sectiolitteken hebben een drievoudig verhoogd risico hierop
in een volgende zwangerschap.21
Bij een volgende baring na een sectio krijgt circa
2,5% van de vrouwen een ernstige en potentieel levensbedreigende complicatie ten gevolge van bloedingen, placenta praevia, placenta increta, solutio
placentae, uterusrupturen en spoedeisende peripartale uterusextirpaties.17 Dat betreft 350 vrouwen.22

Maternale sterfte

Uterusruptuur

In de jaren 2000-2010 zijn in Nederland vijf vrouwen
overleden na en in samenhang met een electieve keizersnede die uitsluitend op de indicatie stuitligging
werd verricht. Bij twee vrouwen was een longembolie
de doodsoorzaak, samenhangend met obesitas en onvoldoende gewichtsgerelateerde tromboseprofylaxe;
bij twee een infectie, onder wie bij één vrouw antibioticaprofylaxe achterwege bleef en bij één vrouw een
verbloeding.15,16 Een spoeduterusextirpatie wegens uterusruptuur, placenta accreta, placenta praevia zal no-

Van de 20.000 vervolgzwangerschappen wordt bij
70% een vaginale baring nagestreefd: dus bij 14.000
vrouwen.23 De prevalentie van een uterusruptuur bij
hen is in Nederland 1,5%.24 Dat betekent 210 uterusrupturen.25 Van alle uterusrupturen treedt op 4,1%
voor de baring. In de LEMMoN-studie, die alle ernstige maternale morbiditeit registreerde, werden in
twee jaar tijd 54 uterusrupturen gevonden bij vrouwen die een sectio alleen wegens een stuitligging in
de anamnese hadden (tabel 2).8

Partus modus
Vaginaal
Secundaire sectio
Primaire sectio

Aantal
4 (n = 1472)
2 (n = 2420)
1 (n = 13.337)

Intracraniële
bloeding
3
2
1

Hypoxische ischemische
encefalopathie (HIE)
1

Langetermijngevolg

Tabel 1. Intracraniële bloedingen en HIE bij aterme stuitgeboorte in Vlaanderen 2001-2008.

1
-

ICU-opnamen
Uterusruptuur

109 (4,3% van alle ICU-opnamen)
54 (29% van alle uterusrupturen)
Bloeding > 3000 cc 33
Packed cells > 4
30
Relaparotomie
  3
Tabel 2. Vrouwen met anamnestisch een keizersnede
alleen wegens stuitligging.26
Perinatale sterfte door uterusruptuur treedt op bij 1,2
op de duizend vaginale baringen na een sectio.24 Dit
betekent het later overlijden van circa zeventien kinderen.
Bovendien zullen nog zeven kinderen door asfyxie
een blijvende hersenbeschadiging oplopen door een
uterusruptuur bij een geplande vaginale baring na
een sectio (0,46/1000 na een proefbaring).27

Placenta praevia
Na één of meer sectio’s bestaat er een 2,6-voudig
verhoogd risico op placenta praevia bij een volgende
zwangerschap. De kans neemt namelijk toe van 1 op
200 naar 1 op 77. Na twee sectio’s is het risico 1 op
27.28 Bij een placenta praevia is het risico op perinatale sterfte 2,6 maal zo hoog als bij een zwangerschap
zonder placenta praevia.29 Van de twintigduizend
vervolgzwangerschappen na een sectio zullen 260
vrouwen in die zwangerschap een placenta praevia
hebben en zullen twee kinderen overlijden door deze
complicatie van het sectiolitteken.30

Totale effecten
Door 22.500 extra electieve sectio’s in 10 jaar tijd zijn
circa 77 kinderen minder perinataal overleden. Daartegenover staan zeven gevallen van moedersterfte en
ook zijn circa negentien kinderen overleden of zullen
overlijden. Zeven kinderen hebben blijvend hersenletsel opgelopen of zullen dit oplopen. Ongeveer 350
vrouwen zijn (zullen) geconfronteerd (worden) met
ernstige complicaties door het uteruslitteken bij hun
volgende zwangerschap. De winst is dus geen 77,
maar 58 kinderen. NNT: er zijn sinds 2000 dus circa
388 (22.500/58) extra electieve sectio’s verricht om
op termijn één kind te redden (tabel 3).
Eén geval van moedersterfte tegenover acht extra levende kinderen, en tegenover één extra levend kind
zes moeders met een levensbedreigende complicatie.

Anno 2010 zijn er grote verschillen in de counseling:
waar de vrouwen en gynaecologen daarvoor gemotiveerd zijn, bevalt 66% vaginaal. Daarentegen zijn er
inmiddels zelfs universiteits- en opleidingsklinieken
waar de keuze van de vrouw voor een geplande vaginale baring niet meer wordt gehonoreerd. Het stuitgeboortekiesrecht van de vrouw is dus praktisch weer
van de baan.
De renaissance van de voordien zo omstreden uitwendige versie met succespercentages van wel 40% en de
sectio-explosie hebben tot een drastische afname van
de vaginale stuitgeboorte geleid: jaarlijks nog slechts
1,5 per gynaecoloog (in 1990 nog zeven). Daardoor
wordt het steeds moeilijker om de vereiste handvaardigheid te bereiken en/of te onderhouden. Naarmate
de vaginale stuitgeboorte zeldzamer wordt, dreigt het
kind dat zich onverwacht in stuitligging aankondigt
daardoor het kind van de rekening te worden. Dit gegeven maakt het noodzakelijk dat zowel tijdens als na
de opleiding die vaardigheden systematisch onderhouden worden op het fantoom. Daartoe zijn fantoomoefeningen, mits met goede instructie, geschikt.31
In de VS beginnen ziekenhuismanagers, aansprakelijkheidsverzekeraars en certificerende instanties al
te eisen dat de gynaecoloog diens vaardigheden onder meer op het fantoom demonstreert alvorens een
toelatings- of verzekeringsovereenkomst gesloten kan
worden.31
De gynaecologenopleiding voor de stuitgeboorte werd
in Nederland in 2005 als onvoldoende beoordeeld.32
Anno 2010 acht slechts 40% van de arts-assistenten in
het laatste jaar van hun opleiding zich bekwaam om
een vaginale stuitgeboorte te begeleiden.33
Toch zal de handvaardigheid voor een stuitbevalling
altijd nodig blijven: bij de onverwachte stuitgeboorte,
op verzoek van de vrouw, bij de tweeling en bij prematuren. Doch ook bij de sectio: er ontstonden acht
femurfracturen bij electieve sectio’s alleen wegens
een aterme stuitligging en geen enkele bij de vaginale
stuitgeboorte.34
Het wordt hoog tijd dat bij de voorlichting aan de
vrouw, juist ook in onze veelal door hypes gedreven
publiciteitsmedia, meer aandacht wordt geschonken
aan de keizersneederisico’s voor de moeder en haar
volgende kinderen en dat het misplaatst optimisme
daarover wordt getemperd. Een fundamentele discussie over het NNT voor majeure interventies als een
keizersnee is wenselijk.

58 extra levende kinderen op termijn

7 gevallen van moedersterfte gerelateerd aan de sectio

bij 170 neonaten voornamelijk korte termijn
morbiditeit voorkomen (fracturen, paresen,
bloedingen)

350 vrouwen met ernstige complicaties bij volgende
zwangerschappen door het uteruslitteken
7 kinderen met blijvend hersenletsel

Tabel 3. Balans tien jaar na de TBT: 22.500 extra sectio’s alleen wegens een stuitligging.
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De LVR/LNR-gegevens 2000 tot en met 2007 werden
verstrekt door mevrouw Ch. Hukkelhoven van de
Stichting Perinatale Registratie Nederland.
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result of a uterine scar, and 350 women with potentially life-threatening complications from at uterine
scar during their future pregnancies have been recorded or can be expected. NNT: to save the life of
one baby in the long term, 388 caesarean sections
were performed. Information to the patient should
take into account not only the short-term benefits
but also the higher long-term risks.
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Kwaliteitsaudit prenatale
screening
Ervaringen in de regio Nijmegen
A.N.J.A. de Groot en A.M. Stolwijk
Inleiding
In Nederland komt momenteel elke zwangere in aanmerking voor prenatale screening op downsyndroom
en lichamelijke afwijkingen. Ter bewaking van de
kwaliteit van de prenatale screening heeft de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) kwaliteitsaudits uitgevoerd. Deze audits hebben geleid tot
aantoonbare verbeteringen bij de echocentra.
De counseling voor prenatale screening en de daarbij
horende screeningsonderzoeken, de combinatietest
en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) vallen onder de reikwijdte van de Wet op bevolkingsonderzoek (Wbo). In januari 2007 heeft het ministerie

Ede

’s Hertogenbosch

van VWS aan acht regionale coördinatiecentra een
vergunning verleend voor prenatale screening. De
SPN is de vergunninghouder voor de prenatale
screening in de regio welke zich uitstrekt van Tilburg
via Nijmegen naar Enschede (zie figuur 1).
De taak van de regionale centra is te borgen dat de
geboden screening een hoge en uniforme kwaliteit
heeft.1 Uitgangspunten daarbij zijn:
– De zwangere (en partner) dient, mits zij dit wenst,
goed te worden voorgelicht over de screeningsonderzoeken.
– Elke zwangere dient een kwalitatief goede test
voor kansbepaling op downsyndroom te kunnen
krijgen. Dit is de zogenaamde combinatietest. Voor

Enschede
Arnhem

Nijmegen

Tilburg
Plaatsnaam: (satelliet)centrum voor PND
: plaats met praktijk(en) voor counseling
: plaats met echocentrum/-centra
N.B.: De grootte van de bolletjes geeft het
aantal counselings-/echocentra per plaats weer

Figuur 1. Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN).
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Tijd tot visitatie Actie
-8 weken
aankondigen visitatie
-6 weken
versturen informatie visitatie
versturen vragenlijsten
-2 weken
verwerken van ingewonnen informatie
voorbereiden visitatie
visitatie
0 weken
2 weken
versturen conceptrapport kwaliteitsaudit
4 weken
versturen definitieve rapport kwaliteitsaudit
6 maanden
vragen om reactie op de verbeterpunten
6+ maanden
versturen ‘terugrapportage doorgevoerde verbeteracties’
9 maanden
(indien van toepassing) vragen om reactie op de – resterende – verbeterpunten
9+ maanden

indien van toepassing versturen ‘aanvullende terugrapportage’

Tabel 1. Tijdschema van de kwaliteitsaudit.
Vragenlijst
onderwerp vragenlijst
echocentrum

ingevuld door

vorm

werkwijze echocentrum algemeen

contactpersoon echocentrum

papier

echoscopist

webbased

individuele echoscopist
werkwijze echoscopist
tevredenheid met betrekking tot samenwerking
echocentrum en praktijk voor counseling

contactpersoon praktijk voor counseling webbased

echocentrum en PND

contactpersoon PND

webbased

echocentrum en laboratorium

contactpersoon laboratorium

papier

Tabel 2. Standaardvragenlijsten bij de kwaliteitsaudit.
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deze test is het nodig vrij βhCG en PAPP-A in het
bloed van de zwangere te bepalen en een echoscopische nekplooimeting oftewel NT-meting bij de
foetus te verrichten.
– Elke zwangere dient tussen de 18 en 22 weken
amenorroeduur een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) naar lichamelijke afwijkingen te
kunnen laten verrichten door een daarvoor gecertificeerde echoscopist.
– In het kader van de kwaliteitsborging heeft de SPN
kwaliteitsaudits uitgevoerd bij alle 26 echocentra
die een samenwerkingsovereenkomst hebben met
de SPN. In dit artikel beschrijven we de werkwijze
bij de kwaliteitsaudits en de resultaten daarvan.

Opzet kwaliteitsaudit
De SPN gebruikt bij de kwaliteitsaudit het landelijke Format kwaliteitsaudit echocentra.2 Op basis van
criteria ontleend aan de landelijke kwaliteitseisen
wordt tijdens de kwaliteitsaudit het zorgproces geanalyseerd en beoordeeld.3,4
De organisatie van de kwaliteitsaudit heeft een vaststaand tijdschema (tabel 1). De SPN gebruikt bij de

kwaliteitsaudit standaardvragenlijsten (tabel 2). Als
basis voor de visitatie gelden de gegevens verkregen
uit de diverse vragenlijsten en de evaluatie van de
landelijk verplicht gestelde ‘minimale gegevensset’
over de prenatale screening die door het centrum
verstrekt is aan de SPN. Deze minimale gegevensset
bevat onder andere het aantal cliënten dat gecounseld is over prenatale screening, het aantal cliënten
dat kiest voor prenatale screening, het aantal uitgevoerde screeningsonderszoeken, het aantal cliënten
met een ongunstige screeningsuitslag en het aantal
cliënten dat vervolgens verwezen is voor vervolgonderzoek.
Tijdens de visitatie komen de volgende punten aan
de orde: organisatie van het centrum waaronder personele bezetting en kwalificaties, werkomgeving inclusief apparatuur en datasystemen, werkwijze bij
SEO, combinatietest en counseling (indien van toepassing) en evaluatie van de ketenzorg. In het algemeen duurt de visitatie een dagdeel.
In 2009 is landelijk besloten om een kwantitatieve
en kwalitatieve beoordeling van NT-metingen op te

nemen in de kwaliteitsaudit van de echocentra. Dit
is gedaan naar aanleiding van een advies van het referentielaboratorium van het RIVM.5 Zowel de SPN
als een andere deskundige organisatie zoals de Fetal Medicine Foundation (FMF) kan de NT-metingen
kwalitatief beoordelen. Bij de SPN beoordeelt een
onafhankelijk deskundige per echoscopist een logboek van drie casus-NT-metingen. De kwantitatieve
beoordeling bestaat uit een vergelijking van de zogenaamde multiple of the median of MoM-waarden van
de gemeten combinaties crown-rump length (CRL) en
NT met voorafgestelde criteria.
Van elke kwaliteitsaudit maakt de SPN een rapport
en formuleert hierin verbeterpunten. Hierna heeft
het centrum twee weken de gelegenheid te reageren
op het conceptrapport; daarna is de rapportage definitief. Het ‘definitieve rapport kwaliteitsaudit’ stuurt
de SPN aan het centrum en aan de rechtsgeldige vertegenwoordiger van het centrum.
De SPN controleert zes maanden na dagtekening van
de definitieve rapportage of de verbeteracties zijn
uitgevoerd. Daartoe vraagt de SPN een onderbouwde
reactie op de verbeterpunten. Indien het echocentrum de SPN ervan heeft overtuigd voldoende actie
te hebben ondernomen op de verbeterpunten, wordt
de kwaliteitsaudit afgesloten. Indien dit niet het geval is, krijgt het centrum nog drie maanden de tijd te
reageren op de resterende verbeterpunten. Afhankelijk van de zwaartepvan deze verbeterpunten stelt de
SPN in dit stadium de rechtsgeldige vertegenwoordiger ervan op de hoogte dat het centrum vooralsnog
niet (voldoende) heeft gereageerd op de verbeterpun-

categorie

ten. In de uiterste situatie kan het gebeuren dat de
SPN het contract met het centrum moet ontbinden,
aangezien het echocentrum genoemde verbeterpunten niet heeft uitgevoerd.

De resultaten van de 26 kwaliteitsaudits
Organisatie van de echocentra
Een goede organisatie van het echocentrum voldoet
onder andere aan de volgende criteria:
– Het centrum werkt met personeel dat voldoet aan
de opleidings- en certificeringseisen.
– Een verantwoordelijke is aangesteld voor het actueel houden van richtlijnen en protocollen.
– Een verantwoordelijke is aangesteld voor onderhoud van apparatuur en datasystemen.
– Een verantwoordelijke is aangesteld voor het verstrekken van de landelijk vereiste gegevens aan de
SPN.
– De echoscopisten in het echocentrum zijn op de
hoogte van de follow-up van de onderzoeken.
– Elke echoscopist krijgt de mogelijkheid zich bij te
scholen.
De meeste echocentra voldeden aan alle zes criteria
(17/26); bij ongeveer 30% (8/26) voldeed het centrum
aan vijf van de zes criteria (figuur 2). Eén van de 26
echocentra voldeed aan slechts één van bovengenoemde punten. Indien het echocentrum niet voldeed aan een criterium, is dit als verbeterpunt in de
rapportage geformuleerd. Zes centra hebben de verbeteracties inmiddels doorgevoerd, de overige drie
centra zullen binnenkort om reactie op de verbeterpunten gevraagd worden.

subcategorie

organisatie

counseling
combinatietest
SEO

werkwijze

150
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Figuur 2. Aard verbeterpunten.
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Figuur 3. Aantal echocentra dat zelf de kans op downsyndroom berekent per eenheid waarin de biochemische
parametersvrije βhCG en PAPP-A worden uitgedrukt. Likelihood Ratio (LR), de multiple of the median (MoM) of
de concentratie (conc).
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Werkwijze bij de combinatietest
Kansbepaling downsyndroom
In de SPN-regio bieden 21 van de 26 echocentra de
combinatietest aan. De werkwijze bij de combinatietest verschilt. Ruim de helft van de echocentra (57%)
laat de kansberekening op downsyndroom verrichten door het screeningslaboratorium. Hiertoe levert
het echocentrum aan het screeningslaboratorium de
cliëntgegevens, het bloed(serum) en de uitkomsten
van de nekplooimeting. Het laboratorium bepaalt het
vrije βhCG en PAPP-A en berekent vervolgens de kans
op downsyndroom op basis van deze informatie tezamen met de NT-meting en gegevens van de zwangere
zoals haar leeftijd.
De overige centra (9/21) bepalen zelf de kans op
downsyndroom met de FMF-module. Zij kunnen
daartoe de likelihood ratio (LR), de MoM of de concentratie vrij βhCG en PAPP-A in het kansberekeningprogramma invoeren (figuur 3). Landelijk is het
streven om de combinatietest uniform uit te voeren
ten aanzien van de kansbepalingsmethode. Momenteel zijn er in Nederland echter verschillende
kansbepalingsprogramma’s operationeel. Om tot
harmonisatie te komen is er landelijk onder andere voorgesteld de LR en niet de MoM of concentratie
van de biochemische parameters in te voeren in het
algoritme voor de kansbepaling op downsyndroom.
Slechts vier van de negen centra die zelf de kans op
downsyndroom berekenen, conformeren zich aan dit
landelijke beleid. Tot op heden is niet overtuigend
aangetoond welke werkwijze superieur is.

Kwalitatieve beoordeling NT-meting
De SPN beoordeelde van vijftien echoscopisten uit
negen echocentra de logboeken NT-meting. Van de
vijftien NT-logboeken voldeden negen logboeken
(60%) in eerste instantie niet aan de richtlijnen voor
NT-meting. Deze echoscopisten kregen het advies tot
bijscholing en zijn binnen drie tot zes maanden opnieuw beoordeeld. De NT-metingen van één echoscopist voldeden bij herbeoordeling wederom niet aan
de richtlijn. De SPN heeft daarop deze echoscopist
de toestemming om NT-metingen te verrichten ontzegd. De andere NT-echoscopisten verrichtten in
tweede instantie hun metingen volgens de daarvoor
staande norm.
Bij de echoscopisten in twaalf andere echocentra
beoordeelde de FMF de NT-meting. Informatie opgevraagd bij de FMF met betrekking tot de beoordeelde
NT-metingen leverde vergelijkbare resultaten op.
Samenwerking met centrum voor prenatale
diagnostiek
Figuur 2 toont bij 50% van de echocentra verbeterpunten ten aanzien van samenwerking met het prenataal diagnostisch centrum. Dit betrof met name de
(schriftelijke) communicatie en de terugrapportage
over cliënten. Verbeteracties op dit punt zijn door de
echocentra eenvoudig doorgevoerd.
De onderlinge samenwerking is door zowel de echocentra als door de (satelliet
)centra voor prenatale
diagnostiek in het algemeen als ‘goed’ geclassificeerd.

Faciliteiten: datasystemen
Tijdens de visitatie voldeden veertien van de 26
(54%) echocentra aan de op dat moment geldende
kwaliteitseisen. Van de twaalf centra die niet voldeden, geldt voor negen echocentra dat zij hun systeem
inmiddels aangepast hebben of in een ver onderhandelingsstadium zijn voor de aanschaf van een elektronisch datasysteem. De overige drie echocentra
hebben nog enige tijd om het doorvoeren van de verbeteractie aan te tonen.
De kwaliteitseisen gesteld aan de database zijn sinds
2007 gaandeweg aangescherpt (zie kwaliteitseisen
aan de werkomgeving, vastgesteld door het Centraal
Orgaan 2010). Per 1-1-2011 is elk echocentrum verplicht om in een elektronische database gegevens
van de echo-onderzoeken alsmede een aantal standaardbeelden vast te leggen.

Evaluatie van werkwijze en resultaten van
de kwaliteitsaudit echocentra
Alle 26 echocentra in de regio van de SPN zijn in
twee jaar gevisiteerd. De kwaliteitsaudit is afgesloten voor negentien echocentra. Bij de overige zeven
echocentra is het tijdschema nog niet volledig doorlopen. Bij de afgeronde kwaliteitsaudits zijn de verbeteracties doorgevoerd en heeft de visitatie geleid tot
een kwaliteitsverbeterslag. De kwaliteitsaudit heeft
bij verschillende echocentra een veranderproces op
gang gebracht om volgens het landelijke beleid te
werken. Zo is de organisatie van diverse echocentra
op belangrijke punten verbeterd en is in veel echocentra de kwaliteit van de nekplooimeting verbeterd.
Ook werkt inmiddels het merendeel van de echocentra met een elektronische database.
De kwaliteitsaudits van de SPN en andere regionale
centra geven ook aanleiding tot een kritische reflectie op enkele landelijke kwaliteitseisen. Het landelijk
beleid omtrent de harmonisatie bij de combinatietest
blijkt in praktijk niet altijd gevolgd te worden. Landelijk overleg op dit punt is dan ook noodzakelijk om
een uniforme uitvoering van de test in Nederland te
bewerkstelligen.
Bij de screening op downsyndroom komt informatie
beschikbaar over patau- en edwardssyndroom (trisomie 13 en 18), ernstige chromosoomafwijkingen die
over het algemeen niet met het leven verenigbaar
zijn. De oorspronkelijke vergunning voor screening
op downsyndroom (december 2007) staat niet toe
informatie te verstrekken aan de zwangere over de
kans op trisomie 13/18. Dit kan de hulpverlener in
een conflictsituatie brengen. Inmiddels is een nieuwe
methode voor kansberekening op trisomie 13/18 ontwikkeld, op basis van dezelfde informatie als bij de
combinatietest voor downsyndroom. Hierop heeft de
minister van VWS op 21 mei 2010 de regionale centra een vergunning verstrekt voor de screening op

trisomie 13 en 18. Vanaf april 2011 dient de kans op
trisomie 13 en 18 wel berekend en met de zwangere
besproken te worden, mits de zwangere dat wil.6,7
Tweederde van de echoscopisten in de regio Nijmegen haalde niet het minimumaantal van 150 NTmetingen per echoscopist per jaar. De SPN heeft de
kwaliteit van de NT-meting van de individuele echoscopist beoordeeld met een zogeheten image-scoring
method.8 Landelijke evaluatie van het minimale aantal NT-metingen per jaar per echoscopist en de wijze
van kwaliteitstoetsing is gewenst.
Het regelmatig kwalitatief toetsen van het SEO is nog
geen landelijk vereiste. De image-scoring-method die
bij de toets van de nekplooimeting gevolgd wordt,
is ook voor het SEO een goede kwaliteitsbewaker.9
Vooruitlopend hierop heeft de SPN echoscopisten uit
haar regio aangeboden om op vrijwillige basis SEObeelden te laten beoordelen.
De beschreven kwaliteitsaudits hebben door te controleren of het centrum voldoet aan het landelijke
beleid, de randvoorwaarden getoetst voor het goed
uitvoeren van prenatale screening. Het ‘cliëntperspectief’ is nagenoeg niet belicht in deze kwaliteitsaudits. In de tweede ronde kwaliteitsaudits zal de
SPN de aandacht dan ook nadrukkelijker richten op
de cliëntervaring ten aanzien van de screeningsonderzoeken en counseling.
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Samenvatting
Ter bewaking van de kwaliteit van de prenatale
screening heeft de SPN kwaliteitsaudits in echocentra uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een verbeterslag
in de aangeboden prenatale screening. Het toont
zich onder andere in een verbetering van de organisatie van enkele echocentra, in een hogere kwaliteit van de nekplooimeting en in een toename van
het aantal echocentra dat met een elektronische
c.q. minder foutgevoelige en beter controleerbare
database werkt.
De kwaliteitsaudits door de SPN en andere regionale centra geven ook aanleiding tot een kritische
reflectie van enkele landelijke kwaliteitseisen. Zo
zijn de landelijke eisen vervallen om minimaal 150
NT-metingen per jaar te verrichten en is de harmonisatie bij de combinatietest ter discussie gesteld.
Ook is er inmiddels een aanvullende vergunning
voor screening op patau‑ en edwardssyndroom verstrekt, waar eerst niet gescreend mocht worden op
deze trisomieën.
Trefwoorden
prenatale screening, kwaliteitsaudit, combinatietest, echoscopie
Summary
In order to assess the quality of prenatal screening
in the region, the Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) performed audits in ultrasound
centres for prenatal screening. These audits resulted in an overall improvement of the quality of prenatal screening. This improvement was reflected by
organizational adjustments that were made in several ultrasound centres, an improved quality of nu-
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cheal translucency (NT) measurements for several
echoscopists, and a higher number of ultrasound
centres working with electronic database systems.
Based on the audits performed by the SPN and the
other regional coordination centres some national
quality standards needed to be adjusted. The minimum required amount of 150 NT measurements a
year per echoscopist and the ‘harmonisation’ of the
first trimester test were opened for discussion and
the licence for the first trimester screening test was
extended from Down syndrome only to Down syndrome, Patau syndrome, and Edwards syndrome.
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Kwaliteitsindicator
geavanceerd
 ltrageluidonderzoek
u
M.C. Haak
Namens het bestuur van de werkgroep foetale echoscopie
Inleiding
Jarenlang werd echoscopisch onderzoek in Nederland alleen uitgevoerd op indicatie. Bij de introductie van de echoscopie in de verloskunde vond dit
onderzoek aanvankelijk voor een groot deel plaats
in de derde lijn, met later snelle uitbreiding naar
tweedelijnscentra. Op het moment dat de echoscopie zover ontwikkeld was dat deze een volwassen
positie kreeg binnen de prenatale diagnostiek, werd
het echoscopisch onderzoek met het doel om aangeboren afwijkingen prenataal te diagnosticeren, ‘geavanceerd ultrageluidonderzoek’ (GUO) genoemd. In
analogie met de invasieve prenatale diagnostiek, viel
deze verrichting onder het vergunningenstelsel van
de Wet bijzondere medische verrichtingen (artikel 2)
met een bijbehorend vergoedingssysteem. Daarom
wordt dit onderzoek in de spreektaal, naast GUO,
ook wel ‘artikel 2-echo’ genoemd. Door prenatale
diagnostiek in een dergelijk vergunningenstelsel op
te nemen, heeft de overheid de mogelijkheid om grip
op de uitvoering en indicatiestelling te houden.

De geboorte van de GUO
Begin jaren negentig werd gestalte gegeven aan de
organisatie van het geavanceerd ultrageluidonderzoek door de Werkgroep Echoscopie van de NVOG
(huidige naam: Werkgroep Foetale Echoscopie
(WFE). Indicaties werden gereguleerd in het document Regeling klinisch genetisch onderzoek en
erfelijkheidsadvisering, opgesteld door de samenwerkende stichtingen klinische genetica en gepubliceerd
in de Staatscourant van 8 april 1994. Delen van deze
tekst zijn thans te vinden op het NVOG-net onder de
richtlijnen perinatologie – Indicaties voor prenatale
diagnostiek.1 Het is opvallend te constateren dat de
indicatiestelling zoals geformuleerd in de Staatscourant zeer algemeen is, en daarmee nog steeds toepasbaar. De invulling van deze algemene indicaties
door onze vereniging in de richtlijn dateert van 2000
en is verouderd.1 Dat is de reden dat er regionale
verschillen bestaan op welke indicatie er een GUO
uitgevoerd wordt. In een poging tot landelijke unifor-

miteit heeft de WFE in 2009 een actuele indicatielijst
opgesteld en aangeboden aan de Werkgroep prenatale diagnostiek en therapie (WPDT), die de penvoerder van dit document is.
Een vergunningenstelsel moet de kwaliteit van het
onderzoek reguleren. De voorwaarden om een vergunning te kunnen verkrijgen of te behouden, zijn
beschreven in de NVOG-kwaliteitsnorm Geavanceerd ultrageluidonderzoek waarvan de eerste versie verscheen in 1997.2 Deze kwaliteitsnormen zijn
een invulling van de algemene voorwaarden die in
de eerder genoemde Regeling klinisch genetisch onderzoek staan beschreven. In 2003 verscheen het
Planningsbesluit klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering 3 als vervanger van de regeling.
In deze documenten staat dat kwaliteitswaarborging,
indicatiestelling en jaarrapportage inclusief followup, protocollair landelijk geregeld dienen te zijn.
In de NVOG-kwaliteitsnorm Gevanceerd ultrageluidonderzoek is bepaald dat dit landelijk jaarverslag
door de WFE gemaakt wordt.2 Waarschijnlijk gebeurt
dit sinds eind jaren negentig, maar door het ontbreken van een archief is dit niet duidelijk.

De WFE en het jaarverslag
Het landelijk jaarverslag GUO is al jaren een punt van
grote discussie. Lang werd gewerkt met een globaal
jaarverslag waarin met name de aantallen per indicatie centraal stonden en aan follow-up in het geheel
geen aandacht werd besteed, ondanks de passages
daarover in de wetsteksten. Dit type jaarverslag gaf de
mogelijkheid om een beetje bij elkaar in de keuken te
kijken, maar over de kwaliteit van het verrichte onderzoek leverde het weinig informatie. Omdat daarnaast
in het jaar 2002 een achterstand van meer dan vijf
jaar was ontstaan, besloot het vorige WFE-bestuur het
jaarverslag meer inhoud te geven door het introduceren van een nieuw format in 2004/2005. Het jaarverslag werd gedigitaliseerd en de gevonden afwijkingen
werden uitgesplitst per tractus. Ook werd de followup toegevoegd: welke afwijkingen werden juist gediagnosticeerd, welke onjuist, en welke gemist?
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Deze verandering werd niet goed ontvangen en een
golf van kritiek barstte los. Een belangrijk en vaak
genoemd argument was: ‘er kijkt niemand naar en
er gebeurt niets mee’. Het ‘jaarverslag nieuwe stijl’
werd gezien als te arbeidsintensief en als onnodige
tijdsinspanning. Bovendien werd getwijfeld of het
nieuwe format wel een geschikt instrument was
om de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek te
testen. Na drie jaar gewerkt te hebben met dit jaarverslag stond het huidige bestuur van de WFE eind
2009 voor de taak om opnieuw draagvlak te creëren
en het jaarverslag een inhoud te geven die een goede
balans vormt tussen tijdsinspanning, weergave van
geboden kwaliteit en zichtbaarheid.
Een ‘focusgroep kwaliteitsborging GUO’ werd samengesteld. Elk lid van de WFE werd uitgenodigd
voor deelname. Op 13 april 2010 werd een discussiebijeenkomst gehouden. Alle hoofden prenatale
diagnostiek van de acht universitaire centra werden
persoonlijk uitgenodigd of gevraagd een vertegenwoordiger te sturen. Ook enkele grote tweedelijnssatellietcentra waren vertegenwoordigd. Voorts
namen vanuit de Koepel Kwaliteit de Commissie Indicatoren en de Commissie Visitatie zitting. Frank Vandenbussche (Commissie Indicatoren) zette uiteen dat
een goede kwaliteitsindicator idealiter weinig moeite
kost, een nauwe relatie heeft met kwaliteit en aspecten heeft waarop je kunt sturen. De groep maakte
kennis met begrippen als structuur-, proces- en uitkomstindicatoren. Hieruit werd duidelijk dat het huidige jaarverslag vooral een procesindicator is voor
het zorgproces en een matige indicator voor kwaliteit. Uitkomstindicatoren, zoals follow-upgegevens,
zijn daar beter voor geschikt.
Er vond een lange discussie plaats over de waarde
en haalbaarheid van follow-up. Wederom noemden
veel leden de ervaring dat complete follow-up een
onevenredige inspanning kost en onhaalbaar is. Anderen lieten ook zien dat in hun centrum/regio een
nagenoeg complete follow-up verkregen kan worden.
In het licht van de kwaliteitseisen van de SEO, in
de nabije toekomst in combinatie met de landelijke
database Peridos, dachten sommigen dat het binnen afzienbare tijd door de technische vooruitgang
vanzelf mogelijk zou moeten zijn om een complete
follow-up te verkrijgen en dat een apart jaarverslag
van de GUO niet meer noodzakelijk zou zijn. Maar
daarover bestaat grote onzekerheid. Het jaarverslag werd tijdens deze bijeenkomst in de huidige
vorm afgeschaft en er werd consensus bereikt over
het maken van een kwaliteitsindicator Geavanceerd
ultrageluidonderzoek als vervanging.

Van jaarverslag naar kwaliteitsindicator
In deze kwaliteitsindicator wordt beperkt gevraagd
naar het aantal verrichte onderzoeken. Verder spitst
de kwaliteitsindicator zich toe op een tweetal aan-

geboren afwijkingen die direct na de geboorte zichtbaar zijn of snel tot uiting komen. Er werd gekozen
voor spina bifida en hypoplastisch linkerhart. Door
een eenvoudige vragenlijst en tabel wordt in kaart
gebracht welke zorg wordt aangeboden aan zwangeren bij wie de foetus gediagnosticeerd wordt met
een van deze afwijkingen. Op die manier is snel inzichtelijk of er verschillen bestaan in de aangeboden
zorg. Gevraagd wordt onder andere naar het consulteren van een deelspecialist, het wel of niet verrichtten van aanvullend onderzoek en het vergelijken van
de prenatale met de postnatale diagnose. Deze items
voldoen aan de eis dat erop gestuurd kan worden,
wat wil zeggen dat centra daar veranderingen in aan
kunnen brengen als blijkt dat zij daarop minder goed
presteren. Er wordt verwacht dat het uitwerken van
deze twee onderwerpen een geringe inspanning zal
zijn, omdat de twee afwijkingen op voorhand duidelijk zijn en het per centrum geen grote aantallen betreft.
Op deze wijze wordt op een moderne en praktische
manier gewerkt aan het zichtbaar maken van de geleverde kwaliteit.
De kwaliteitsindicator is in het najaar 2010 ter toetsing naar alle WFE-leden gestuurd. Na verwerking
van de opmerkingen is het uiteindelijke document in
januari 2011, na raadpleging van het NVOG-bestuur,
gestuurd aan alle hoofden prenatale diagnostiek van
de acht centra. Per 2011 zal de jaarrapportage in dit
format plaatsvinden.

Nieuwe kwaliteitsindicator, en dan?
Met de introductie van deze nieuwe compacte Kwaliteitsindicator GUO loopt de WFE voorop. Er is goede
hoop dat door de sterke focus van het instrument,
de tijdsinvestering acceptabel is en dat daarmee het
draagvlak bij de betrokken centra groeit. Dit moet
resulteren in een betere respons. De kwaliteitsindicator biedt echter geen oplossing wanneer het probleem van de non-responders blijft voortbestaan.
Ook de Commissie Visitatie (vertegenwoordigd door
Mariëlle van Pampus) had hier geen oplossing voor.
Kwaliteitsvisitaties hebben geen ‘controlerend karakter’ en bieden geen mogelijkheid tot sancties, begrepen wij. Op welke manier en door welk orgaan dit
aspect van kwaliteitsborging binnen onze vereniging
uitgevoerd moet worden, is vooralsnog niet duidelijk.
Ook bij andere werkgroepen zullen dit soort vraagstukken wellicht leven. Op het gebied van de prenatale diagnostiek noodzaakt de wet ons ertoe om dit
probleem op te pakken. Het samenstellen van een
jaarlijks document waar de gegevens van de kwaliteitsindicator per centrum zichtbaar zijn, blijft de
WFE als haar taak zien. Hoe en door wie te reageren op non-responders staat open voor een discussie
binnen onze vereniging.
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Wet afbreking
zwangerschapa:
Jaarrapportage 2009
S.E. Vas Nunes en D.P. Engberts

Sinds de inwerkingtreding van de Wet afbreking
zwangerschap (Waz) op 1 november 1984 zijn abortusklinieken en ziekenhuizen met een Waz-vergunning verplicht ieder kwartaal (anonieme) gegevens
over uitgevoerde abortussen aan de Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGZ) aan te leveren. Op basis
hiervan publiceert de IGZ jaarlijks over het voorafgaande jaar een rapportage over het totaalbeeld
van de aantallen en trends in de abortushulpverlening in Nederland. De IGZ-jaarrapportage bevat geen
maatregelen of aanbevelingen, maar alleen een cijfermatig overzicht. Hieronder volgt een beknopte
samenvatting van het in december 2010 verschenen
jaarrapport over 2009 alsmede enige beschouwende
kanttekeningen daarbij.

Abortus: aantallen
Sinds het jaar 2000 bedraagt het totaal aantal abortussen (inclusief overtijdbehandelingen) in Nederland

rond de 33.000 per jaar. Sinds 2007 is een enigszins
dalende trend zichtbaar als gevolg van een afnemend
aantal vrouwen dat in het buitenland woont en voor
abortus naar Nederland komt. In de jaren 2007 tot
2009 daalde het aantal buitenlandse vrouwen als
percentage van het totaal van 15,8% naar 12,5%.
Het aantal abortussen bij vrouwen die in Nederland
wonen, is sinds 1985 langzaam in aantal toegenomen tot een sinds 2001 stabiel gebleven aantal van
28.000 tot 29.000 per jaar.
Het aantal abortussen per 1000 in Nederland wonende vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15-44 jaar), het
‘abortuscijfer’, bedroeg 8,8 in 2009. Het aantal abortussen per 100 levendgeborenen, ‘de abortusratio’,
was 15,3. Dit laatste cijfer is inclusief afbrekingen die
plaatsvinden na een onvolledige miskraam.
Beide getallen zijn met behulp van demografische
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek

a
Inspectie voor de Gezondheidszorg: Jaarrapportage 2009. De figuren bij deze bijdrage zijn overgenomen uit
de Jaarrapportage.
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2007

2008

2009

(n = 33.148)

(n = 32.983)

(n = 32.427)

%

%

%

Tabel 1. Frequentieverdeling naar leeftijd bij het totale aantal abortussen.
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(CBS) berekend, zodat de behandelingen van vrouwen die in het buitenland wonen hierin niet zijn verwerkt.
Hoewel het abortuscijfer sinds 2001 stabiel is, vertoont de abortusratio nog tot 2007 een stijgende lijn.
De verklaring hiervoor is de afname sinds 2000 van
het aantal levendgeborenen per jaar (getal onder de
streep). In 2000 werden nog 206.619 kinderen levend geboren, in 2007 was dit aantal gedaald naar
181.336. Sinds 2007 stijgt het aantal levendgeborenen weer (184.915), als gevolg waarvan een afname
van de abortusratio wordt gezien.2
Sinds jaren worden de meeste abortussen verricht
bij vrouwen tussen de 20 en 24 jaar oud. In 2001
werd in de jaarrapportage nog een trendverschuiving gesignaleerd naar een jongere leeftijd van abortuscliënten, maar inmiddels is, vergeleken met toen,
de weg terug weer ingezet en vormt de groep van 20
tot en met 24 jaar als voorheen het grootste cohort
(ruim 25%) (zie tabel 1).

Abortuskliniek of ziekenhuis
Bijna 60% van de abortussen, inclusief de overtijdbehandelingen, vond in de afgelopen jaren plaats
binnen zeven weken amenorroeduur. In 2009 heeft
bijna 84% van de behandelingen plaatsgevonden in
het eerste trimester (dertien weken), de overige 16%
van de abortussen werd in het tweede trimester (na
dertien weken) verricht.
Van het aantal eerstetrimesterabortussen (inclusief
overtijdbehandelingen) werd 94% verricht in een
abortuskliniek. Dit aandeel van de abortusklinieken
neemt af tot 89% voor tweedetrimesterabortussen

en tot 80% voor abortussen bij een zwangerschapsduur van 20-24 weken. In 2009 zijn na 22 weken alleen abortussen verricht in ziekenhuizen.
In 2009 werd 11% van de tweedetrimesterabortussen verricht in ziekenhuizen, wat een stijgende trend
ten opzichte van vorige jaren zichtbaar maakt. Sinds
2000 – toen het ging om 3,4% van het totale aantal
tweedetrimesterabortussen – is dit aandeel meer dan
verdrievoudigd. Zoals ook in de media is gemeld, is
vooral de stijging opvallend in het aantal abortussen
dat in het ziekenhuis plaatsvindt tussen de 20 en 24
weken. In 2005 ging het in de ziekenhuizen om 140
abortussen in deze zwangerschapsperiode, in 2006
steeg dit aantal naar 183 en in 2009 vonden er in de
ziekenhuizen 288 abortussen plaats in de periode 20
tot 24 weken.
Aannemelijk is dat deze stijging het gevolg is van de
20-wekenecho (SEO, structureel echoscopisch onderzoek) die sinds 1 januari 2007 aan alle zwangeren wordt aangeboden. Overigens was toen al enkele
jaren een praktijk in ontwikkeling waarbij in toenemende mate het SEO werd uitgevoerd. Daardoor is
een stijging in afbrekingen in de periode 20 tot 24
weken al in de cijfers over 2005 te zien.

Overtijdbehandeling
De schermutselingen rond de overtijdbehandeling vormen een thema op zichzelf. Op deze plaats
volstaat het op te merken dat de overtijdbehandeling niet valt onder de Waz en dus ook niet onder de daarin opgenomen registratieverplichting.3-5
De abortusklinieken melden de overtijdbehandelingen echter vrijwillig aan de IGZ, zij het dat één
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Figuur 1. Aantal dagen beraadtermijn bij overtijdbehandeling respectievelijk abortus, als percentage van het
totaal aantal overtijdbehandelingen respectievelijk abortussen in 2009. Bijna 36% van de overtijdbehandelingen vindt plaats op dezelfde dag van het eerste consult, bijna de helft van die behandelingen vindt plaats ná
vijf dagen.
Omdat deze cijfers uitgaan van het door de IGZ gemelde totaal aantal overtijdbehandelingen is het de vraag of
deze getallen ook gelden voor de overige overtijdbehandelingen die door de IGZ niet als zodanig worden aangemerkt. (Zie commentaar bij tabel 2)
schapsduur uit tabel 2 bij elkaar worden opgeteld,
levert dat in totaal 15.403 zwangerschapsafbrekingen
op. Een afbreking van een zwangerschap met een
zwangerschapsduur tot en met zes weken is echter
per definitie een overtijdbehandeling (AD 6 weken +
2 dagen) – ook volgens de IGZ (Jaarrapportage p. 34).
Daarom moet op basis van de door de IGZ gerapporteerde cijfers worden geconcludeerd dat 15.403 afbrekingen vallen onder de definitie ‘overtijdbehandeling’
en daarmee vormen overtijdbehandelingen bijna 50%
van het totale aantal (32.427) over 2009 gerapporteerde abortussen. Het aantal overtijdbehandelingen
zou daarmee dus in werkelijkheid een twee keer zo
groot aandeel uitmaken van het totale aantal gemelde
zwangerschapsafbrekingen als het aantal dat door de
IGZ als zodanig wordt aangemerkt.
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Beraadtermijn
Bij de overtijdbehandeling geldt de Waz-beraadtermijn van vijf dagen niet.2-4 Uit de gegevens van de
apart vermelde overtijdbehandelingen blijkt dat bijna
de helft van het aantal overtijdbehandelingen plaatsvindt ná vijf dagen. Of de achterliggende reden van
praktische aard is, of dat in overleg met de abortusarts bewust wordt gekozen voor meerdere dagen uitstel, valt niet uit de registratie af te leiden.
Bij de zwangerschapsafbrekingen waarbij wél een
beraadtermijn van toepassing is, vindt ruim de helft
van de abortussen plaats binnen zes tot tien dagen,
met een piek op dag 7. Ten minste een kwart vindt
ná tien dagen beraadtermijn plaats.

Anticonceptiekeus nazorg
In het follow-upconsult na het verrichten van een
zwangerschapsafbreking is het bespreken van toekomstige anticonceptie een belangrijk thema. Volgens de gegevens uit de Jaarrapportage 2009 verlaat
89% van de behandelde vrouwen de kliniek of ziekenhuis met een advies.
Al sinds ongeveer twintig jaar neemt het aantal cliënten van de abortushulpverlening dat kiest voor orale
anticonceptie af. In 1991 lag het percentage behandelde vrouwen dat voor ‘de pil’ koos rond 60%, in 2009
was dit 44%. Tevens is sindsdien een stijging voor de
keuze voor een IUD zichtbaar. In 1991 koos ongeveer
10% van de behandelde vrouwen voor een spiraaltje,
in 2009 lag dit percentage rond 23%.
Opvallend is een lichte stijging van ongeveer 1% bij
behandelde vrouwen die niet kiezen voor een anticonceptiemiddel. Een aannemelijke verklaring hiervoor is dat het vrouwen betreft die op basis van de
uitslag van het SEO hebben besloten tot afbreking
van de zwangerschap en in de nabije toekomst opnieuw zwanger zouden willen worden.

Spreiding Nederland
Nederland telde in 2009 in totaal zeventien vergunninghoudende abortusklinieken en 92 ziekenhuizen
met Waz-vergunning. Eén ziekenhuis, het Flevoziekenhuis in Almere, verrichtte 346 abortussen in
2009, de overige ziekenhuizen gemiddeld 33. Veruit de meeste abortussen, respectievelijk 10.000 en
11.000, vonden plaats in klinieken en ziekenhuizen in

Noord- en Zuid-Holland, wat – niet onverwacht – ook
de provincies zijn waar ruim de helft van de groep
behandelde vrouwen woont. Van het totale aantal
behandelde Nederlandse vrouwen woonde het laagste percentage (1,2% ) in Drenthe; de provincie die
het hoogste percentage bijdroeg aan het totale aantal
behandelde vrouwen was Noord-Holland (30,7%).

Vergelijking
Hoewel de gegevens niet altijd volledig, of helemaal
betrouwbaar zijn, blijkt Nederland, vergeleken met
het abortuscijfer van andere landen, met een abortuscijfer van 8,8 als een van de laagste te scoren.
Onder de westerse landen staat Zweden in 2009 bovenaan met een abortuscijfer van 20,8 abortussen
per 1000 Zweedse vrouwen, gevolgd door een geschatte 19,2 van Nieuw-Zeeland en een abortuscijfer
van 17,5 van Engeland en Wales.
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Nieuwe concepten in de zorg
Verslag van het WPOG-avondsymposium
op 14 april 2010 te Utrecht
M.A.F. Traas en G. van de Pol
namens het bestuur van de Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en
Gynaecologie

Kunnen wij de zorg voor onze patiënten verbeteren?
Kunnen we ons eigen werkplezier verhogen? Zijn we
dan nog efficiënt(er)? Zowel patiënten als zorgverleners vinden dat de patiënten tekortkomen waar het
gaat om care en cure. Nieuwe concepten zijn nodig
om tot nog betere resultaten te komen. Maar welke
concepten dan?
Bij aankomst in het ziekenhuis door een vriendelijke

heer uit de auto geholpen worden, een ontspannende
massage voorafgaand aan de operatie, fitnessruimtes
voor patiënten en zorgverleners, pianoconcerten in de
centrale hal, allemaal heel normaal in het Flevoziekenhuis Almere. Mw. dr. A.W.J. Omtzigt, gynaecoloog en
ex-stafvoorzitter, is de eerste van vier sprekers tijdens
het avondsymposium. Zij vertelt hoe het Flevoziekenhuis de ommezwaai maakte en zich vanuit de onderste positie in de waarderingslijsten omhoog werkte
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naar de top. Er wordt nu gewerkt vanuit het concept
van Planetree, dat staat voor geïntegreerde zorg in
alle aspecten (www.planetree.nl en www.planetree.
com). Het idee is overgenomen vanuit de Verenigde
Staten. Kwaliteit van zorg wordt geoptimaliseerd door
te streven naar een totaalervaring in de keten. Planetree staat voor een holistische visie op de zorg met focus op de mens. Dit geldt zowel voor de patiënt als
ook voor diens naasten én voor de medewerker. Het
ziekenhuis staat daarbij midden in de maatschappij.
Binnen het gedachtegoed van Planetree gaat patiëntenbelang vóór het belang van het ziekenhuis, de vakgroep en het individuele belang. Grafisch wordt zorg
volgens Planetree weergegeven als een cirkel verdeeld
in drie delen: betere zorg, in een helende omgeving
en geboden door een gezonde organisatie. Binnen het
deel van betere zorg wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan menselijke interactie, een liefdevolle bejegening, eigen verantwoordelijkheid door informatie en
educatie en aanvullende zorg. Binnen het deel van de
helende omgeving passen aspecten als gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging, ook tijdens een
ziekenhuisopname (denk aan een fitnessruimte), de
positieve invloed van vrienden en familie (denk aan
overnachtingsmogelijkheden voor de naasten) en aandacht voor kunst en cultuur. Een gezonde organisatie
wordt bereikt door effectief en toch menselijk management en bijvoorbeeld de inzet van veel vrijwilligers die net die extra zorg en aandacht leveren die zo
gewaardeerd wordt.
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Het concept van integrative medicine (gepresenteerd
door mw. dr. K.M. Bongers, chirurg en zelfstandig
werkzaam als consultant) komt eveneens uit de Verenigde Staten en gaat uit van het gegeven dat lichaam
en geest niet gescheiden functioneren. Bongers haalt
diverse wetenschappelijke artikelen aan die laten zien
hoe groot de invloed van de psyche is op het lichamelijk functioneren en vice versa. Zo heeft de fight-flightfright-reactie een negatieve invloed op lichamelijke
processen zoals wondgenezing en de tend-be friendreactie een positieve invloed. Hiervan kan gebruik
worden gemaakt in bijvoorbeeld de heelkunde. Integrative medicine hecht groot belang aan de relatie
tussen hulpverlener en zorgdrager (autonomie en zelfredzaamheid voor de patiënt). Niet-reguliere geneeswijzen worden niet geschuwd met handhaving van
het principe primum non nocere en mits wetenschappelijk gefundeerd. Het gedachtegoed van integrative
medicine steunt op vier pijlers: de arts als coach met
de patiënt als mederegisseur, een expliciete rol voor
preventie en lifestyle, evidence-based complementaire
technieken en een helende omgeving. Nadere informatie is te verkrijgen via www.nikim.nl (Nationaal Informatie- en Kenniscentrum Integrative Medicine).
Het concept van Lenig en lief (gepresenteerd door dr.

J. Caron, orthopedisch chirurg en stafvoorzitter St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg) bestaat uit lean thinking
gecombineerd met ‘het lieve’. Lean thinking is een
bedrijfsmatige benadering van het zorgproces, voornamelijk gericht op innovatie aan de aanbodszijde,
waarbij efficiëntie, toevoegen van waarde, een langetermijnvisie, het centraal stellen van het individu
en voorkómen van verspilling van groot belang zijn.
Hierbij wordt geleund op de inhoud van het boek The
Toyota Way (Jeffrey K. Liker, 2004). Binnen lean thinking in de zorg zijn er bijvoorbeeld zeven vormen van
verspilling geïdentificeerd: overproductie, wachten,
transport, extra handelingen, voorraad, beweging en
correcties. Als voorbeeld kan hierbij gedacht worden
aan een cardiologische patiënt die, binnengekomen
via de SEH, binnen vier uur in kaart wordt gebracht;
van deze tijd wordt echter een groot deel besteed aan
oneigenlijke zaken zoals wachten en transport. Als
de zorgprocessen efficiënt, met minimale verspilling
en met duidelijke verantwoordelijkheid voor elk individu verlopen, kan ‘het lieve’ tot uiting komen; er is
tijd over voor werkelijke aandacht voor de patiënt en
menslievende zorg.
Het idee achter het concept van Web 2.0 (gepresen
teerd door prof. dr. J.A.M. Kremer, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde en gynaecoloog UMC St
Radboud Nijmegen) is dat de hedendaagse patiënt
autonomie heeft, goed geïnformeerd wil zijn, betrokken is bij de eigen zorg en daardoor zelf de zorg kan
organiseren en innoveren. Web 2.0 staat voor patient
empowerment via virtuele technieken. Kremer ontwikkelde dit voor de Nijmeegse ivf-poli en legt uit hoe dit
is ontstaan en hoe het werkt. Web 1.0 bestond uit levering van digitale informatie aan de mens, Web 2.0
bestaat uit digitale interactie tussen mensen. De komst
van zorgontwikkelingen via Web 2.0 is een disruptive
innovation; een vernieuwing die verstoort maar daarmee de zorg verbetert en betaalbaarder maakt, in tegenstelling tot een sustaining innovation die datgene
wat al goed is verder verbetert. Wij als zorgverleners
maken immers niet de dienst uit, maar leveren een
dienst. De patiënt is de centrale spin in het web die
kan medeorganiseren en -beslissen over zijn eigen
zorgbehoeften. De ivf-patiënt in de regio Nijmegen kan
digitaal over algemene informatie ten aanzien van de
ivf-behandeling beschikken, zijn/haar eigen dossier digitaal inzien en communiceren met het behandelteam
en medepatiënten. Tevens is MijnZorgNet opgezet, een
dienstverlenende organisatie die patiëntzorgnetwerken (zoals ParkinsonNet) faciliteert als service provider (www.mijnzorgnet.nl). De opkomst van de patiënt
als krachtige deelnemer in de organisatie van de zorg
zal tot grote veranderingen leiden.
In een forumdiscussie na afloop van de vier presentaties bestond gelegenheid tot het stellen van vragen

en maken van opmerkingen. Hiervan werd goed gebruikgemaakt. De samenvattende conclusie van het
symposium was dat de patiënt in alle vier nieuwe
zorgconcepten centraal wordt gesteld, een logische
doch vernieuwende stap voorwaarts.
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Over tien jaar maakt niemand
zich hier nog druk over
A. Houmes
Eicelvitrificatie om niet-medische redenen en
andere zaken waar hoogleraar voorplantingsbiologie Sjoerd Repping zich mee bezighoudt.
U werd op uw 34e hoogleraar voortplantingsbiologie, wat ging daaraan vooraf?
Dat ik nu hier zit is voor een deel gebaseerd op toevalligheden. Ik ben niet dom, maar had het geluk dat
ik op de juiste tijd op de juiste plek zat. Tijdens mijn
studie medische biologie had ik onderzoek gedaan
naar mannelijke onvruchtbaarheid en raakte ik aan
de praat met het hoofd van het Fertiliteitslaboratorium, Jan de Vries en met Fulco van der Veen, nu
hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. Naar aanleiding van een publicatie uit Amerika gingen we aan
de slag met een onderzoek en binnen een paar weken hadden we heel leuke resultaten. Dat is iets wat
je niet kunt afdwingen maar wat wel goed is voor je
carrière.
Na mijn studie kon ik kiezen tussen een promotieplaats bij het CLB [opgegaan in Sanquin] of het Nederlands Kanker Instituut en een opleidingsplaats
tot klinisch embryoloog aan het AMC, gecombineerd
met wetenschappelijk onderzoek. Ik koos voor de
laatste optie omdat de combinatie tussen biologie en
geneeskunde me erg aansprak. In 2003 ben ik gepromoveerd op het onderzoek waaraan ik als student al
had gewerkt. Toen Jan de Vries ziek werd in 2005,
moest ik hem redelijk snel opvolgen als hoofd van
het Fertiliteitslaboratorium, in hetzelfde jaar werd ik
universitair hoofddocent en nu zit ik hier als hoogleraar humane voortplantingsbiologie en hoofd van het
Laboratorium voor Voortplantingsbiologie.

In de tussentijd bracht u een belangrijk bezoek aan
Japan, waarom eigenlijk?
Dat bezoek aan Japan stond gepland in het teken
van mijn onderzoek naar mannelijke onvruchtbaarheid. Ik had tijdens mijn promotieonderzoek een
genetische afwijking gevonden die heel vaak voorkwam bij mannen in Japan en vandaar dat ik daarheen vertrok. Samen met Sherman Silber, met wie
ik al vijftien jaar onderzoek doe naar mannelijke onvruchtbaarheid, probeerde ik zoveel mogelijk DNA
van Japanse mannen met vruchtbaarheidsproblemen
te verzamelen. Maar Silber vertelde me ook dat er
een centrum in Tokyo was dat 13.000 ivf-behandelingen per jaar uitvoerde, net zoveel als destijds in heel
Nederland! En toen werd ik wel heel benieuwd hoe
ze dat daar deden. Ik was erg verrast toen ik hoorde
dat men alle embryo’s eerst invroor en pas later terugplaatsten. Wel slim, want het endometrium wordt
slecht door de vruchtbaarheidsbehandelingen. Maar
ook proefde ik daaruit dat ze veel vertrouwen in hun
invriestechniek hadden. Later bleek dat ze ook eicellen invroren met dezelfde invriesmethode, vitrificatie
genaamd. Ik heb dus een tijdje gestoeid met het genetische onderzoek en heb me in de rest van de tijd
bekwaam gemaakt in het vitrificeren van eicellen en
embryo’s.
Vervolgens werd het invriezen van eicellen ook in Nederland mogelijk..
Ja, de vitrificatiemethode die ze in Japan toepasten bleek veel effectiever dan de slow-freezingmethode die voorheen was gebruikt. Bij de
slow-freezingmethode kunnen door langzame tem-
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peratuursveranderingen en inwerking van cryo
protectanten ijskristallen ontstaan die de eicellen
beschadigen. Daardoor overleefde de eicel het
meestal niet na ontdooiing en ook bleek de kans
op een zwangerschap zeer gering. Bij de methode
die men in Japan hanteerde, de vitrificatie, worden
de eicellen ultrasnel ingevroren en zo kort mogelijk blootgesteld aan cryoprotectanten. Daardoor
wordt voorkomen dat er ijskristallen ontstaan en is
het overlevingspercentage van de eicellen, het bevruchtingsprecentage en de zwangerschapskans veel
hoger. Ik vond het evident dat wij in Nederland vrouwen met dreigende onvruchtbaarheid deze behandeling moesten kunnen aanbieden, daarom hebben we
vitrificatie in Nederland snel geïmplementeerd. In
2008 hebben de Vereniging voor Klinisch Embryologen (KLEM) en de NVOG een standpunt voorbereid
en geschreven over vitrificatie van eicellen en embryo’s.
Wat vond u van de discussie over de indicaties voor
vitrificatie van eicellen?
Die dynamiek is voornamelijk ontstaan na een interview in Vrij Nederland in de zomer van 2009 waarin wij (Fulco van der Veen, Marriëtte Goddijn en ik)
aangaven dat het invriezen van eicellen op sociale
indicaties - in dit voorbeeld bij vrouwen die geen
partner hadden maar wel al boven de dertig waren mogelijk moest worden. Daardoor ontstond een discussie over het verschil tussen invriezen op medische
of sociale indicaties. Er waren veel mensen die vonden dat het invriezen op grond van niet-medische redenen niet goed was. Wij vinden dat er sprake moet
zijn van dreigend ovarieel falen en maken geen verschil tussen een medische of sociale indicatie. Elke
vrouw wordt op een gegeven moment bedreigd door
onvruchtbaarheid, de menopauze.
Het lastige bij dit soort onderwerpen is dat de discussie om emotie draait en slechts zelden om de
inhoud. Als wat ons betreft de techniek veilig en toepasbaar is, hangt het van de vrouw af of hij toegepast wordt of niet.
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In 2010 is een addendum toegevoegd aan het standpunt van de NVOG en de KLEM, wat hield dat in?
Er lag al een standpunt over eicelvitrificatie uit 2008,
dat hebben we opgesteld nadat de techniek in Nederland uitvoerbaar was. Daarin stond dat eicelvitrificatie toegepast zou moeten worden, mits er
follow-up van de kinderen plaats zou vinden. Naar
aanleiding van de discussie over het invriezen van eicellen op niet-medische gronden vroeg de toenmalig
staatssecretaris van VWS de KLEM en de NVOG voor
wie deze behandeling wel en niet bedoeld was. Het
standpunt is hetzelfde gebleven en in het addendum
is beschreven dat vitrificatie plaats mag vinden om
zowel medische als niet-medische redenen, na zorg-

vuldige counseling. Het onderscheid tussen medisch
en niet-medisch is overigens soms moeilijk te maken
tijdens de invriesfase (fase 1). Tijdens de ontdooifase
(fase 2) is er altijd sprake van een medische indicatie
namelijk onvruchtbaarheid, ongeacht de reden van
invriezen. Wel moet uiteraard een follow-up plaatsvinden van de kinderen die op deze manier geboren
worden, maar dat is logisch bij het gecontroleerd invoeren van een nieuwe techniek.
Recent was er weer discussie over het invriezen om
niet-medische redenen. Mag het nu wel in Nederland?
Naast het feit dat de staatsecretaris in 2009 om een
addendum heeft gevraagd omtrent de indicatiestelling, hebben we ook besloten om de gewenste followup van kinderen als onderzoeksprotocol in te dienen
bij de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
(CCMO). Dit protocol ging over de follow-up van alle
kinderen geboren na eicelvitrificatie ongeacht de indicatie; immers de eventuele gevolgen voor het nageslacht zijn gekoppeld aan de techniek en niet aan
de indicatie. Het onderzoeksprotocol is ingediend
namens alle dertien Nederlandse iv-centra. Onlangs
heeft de CCMO onze aanvraag definitief verworpen.
De CCMO was van mening dat het onderzoek niets
toevoegde aan bestaande kennis, dat het heel lang zou
duren voor het resultaat er zou zijn en dat het feitelijk
ging om de gecontroleerde invoering van een nieuwe
techniek. Vervolgens hebben de beroepsgroepen aangegeven dat een gecontroleerde invoering van vitrificatie middels een landelijke behandelprotocol (dat wil
zeggen het toepassen van de techniek met follow-up
van kinderen) volledig in lijn is met de eerder uitgegeven standpunten. Uiteindelijk kon het ministerie
van VWS zich hier ook in vinden en is ook de Tweede
Kamer hiermee akkoord gegaan. Het is dus vanaf nu
toegestaan in Nederland om eicellen in te vriezen voor
alle indicaties, inclusief de niet-medische.
En onder welke voorwaarden?
Eicelvitrificatie zal niet voor elke vrouw een oplossing zijn. De vrouwen die in aanmerking komen voor
deze behandeling moeten een reële kans op onvruchtbaarheid hebben, en dat is voor de vrouw in
kwestie subjectief. Een vruchtbaarheidsverlies van
30% door chemotherapie is voor sommige vrouwen
een aanleiding om eicellen in te vriezen, maar voor
andere vrouwen weer niet. Het invriezen van eicellen
voor vrouwen die chemotherapie ondergaan kan tussen de 18 en 40 jaar en voor vrouwen zonder partner
tussen de 30 en de 40 jaar; dan neemt de vruchtbaarheid immers af en is er sprake van dreigend
ovarieel falen. Daarnaast gelden dezelfde medische
voorwaarden als voor ivf en worden de eicellen niet
na het 45e jaar teruggeplaatst. Ook moet de vrouw
de uitleg over de behandeling kunnen begrijpen en
moet de behandeling veilig uitgevoerd kunnen wor-

den. Het zal een afweging op individueel niveau worden, in alle zorgvuldigheid.
Wie gaat het betalen?
De minister heeft aangegeven dat het invriezen van eicellen om niet-medische redenen niet vergoed wordt
en om medische redenen wel. In principe zijn de kosten vergelijkbaar met de kosten van ivf, de additionele kosten zijn die van het invriezen. Dat is totaal zo’n
vierhonderd euro en dat gaat dus niet om zo heel veel
geld. Het traject van eicelvitrificatie (wegnemen eicellen op 35-jarige leeftijd en terugplaatsen op 40-jarige
leeftijd) is kosteneffectiever dan 3 pogingen ivf bij
41-jarige vrouwen, mits 62% of meer van de vrouwen
terugkomt om hun ingevroren eicellen te gebruiken.1
Ik hoop dat die discussie omtrent financiering te zijner
tijd op basis van kansen wordt gevoerd en er geen verschil wordt gemaakt tussen medisch en niet-medische
indicaties. Maar best kans dat dan opnieuw het onderbuikgevoel gaat opspelen en dat is niet goed. Het
is toch veel eerlijker als gezegd wordt: we gaan niet
vergoeden als de kans om zwanger te worden binnen
drie jaar kleiner is dan 30% (om maar een percentage
te noemen) in plaats van onderscheid te maken tussen
sociaal en medisch?
Gaan vrouwen te laat nadenken over kinderen?
Jazeker. Je ziet dan ook dat Nederlandse vrouwen het
‘oudst’ hun eerste kind krijgen, vergeleken met andere landen. Maar de kans op een zwangerschap neemt
vanaf je 30e af en vanaf je 35e gaat dat extra hard.
Als je het mij vraagt: het liefst zie ik dat iedereen
voor zijn 30e kinderen krijgt, maar dat wordt vaak als
vrijwel onmogelijk ervaren. Als ik studenten geneeskunde tijdens college vraag waarom ze nog geen kinderen hebben, lachen ze een beetje. Hun antwoord
is: geen tijd, maar denk je dat ik tijd heb? Ik ben blij
dat ik man ben en mijn vrouw dertig was toen ons
eerste kindje geboren werd want er wordt veel van
vrouwen verwacht tegenwoordig. Tussen de 20 en 35
jaar moet je een opleiding afronden, carrière maken,
een goede partner, huis en vaste aanstelling vinden.
Dan pas is men klaar voor optie zes, een kind.
Ik vind dat men zich bewust moet zijn van de eindigheid van de vrouwelijke vruchtbaarheid en dat weet
nog lang niet iedereen. Er is veel aandacht voor anticonceptie, maar men heeft geen idee dat de vruchtbaarheid van de vrouw al ruim voor de menopauze
afneemt. Wellicht kan dit kinderen op de basisschool
al geleerd worden, voordat ze al een eigen visie hierop ontwikkeld hebben en daardoor ongevoelig zijn
voor deze informatie. Wat men er vervolgens mee
doet, moet men natuurlijk zelf weten. Je ziet in het
buitenland dat vrouwen rond hun 37e besluiten om
eicellen in de gaan vriezen, en dat is eigenlijk al te
laat, dan is de kans om zwanger te worden niet optimaal meer.

Wie is Sjoerd Repping
• Werd geboren op 19 november 1974 in Nijmegen
en bracht zijn jeugd grotendeels door in Grave
(Noord-Brabant)
• Ging tijdens zijn middelbareschooltijd een jaar als
uitwisselingsstudent studeren aan de Milford High
School (USA)
• Studeerde in 1998 cum laude af als medisch bioloog aan de Universiteit van Amsterdam
• Volgde vervolgens de opleiding tot klinisch embryoloog in het AMC, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek aan het AMC en aan het
Whitehead Institute in Boston (USA)
• Promoveerde in 2003 cum laude op het proefschrift Reproductive Fitness of the Human Y Chromosome
• Deed in 2006 in Japan ervaring op met vitrificatie
van eicellen om die techniek vervolgens in Nederland te implementeren
• Ontving diverse (inter)nationale beurzen voor
onderzoek, waaronder een Veni (2004) en Vidi
(2008) voor onderzoek naar spermatogenese
• Is wetenschappelijk actief binnen veel (internationale) commissies op het gebied van reproductieve geneeskunde, waaronder de ESHRE, KLEM en
NVOG
• Werd in 2005 afdelingshoofd van het Laboratorium voor Voortplantingsbiologie en in 2009 hoogleraar humane voortplantingsbiologie in het AMC,
waar zijn carrière ook aanving
• Leeft samen met zijn vrouw (gynaecoloog in opleiding) en hun drie kinderen in Amstelveen
• Zou nog heel graag eens eten… bij el Bulli.

Sommigen gaan naar het buitenland voor een
vruchtbaarheidsbehandeling die wij in Nederland
niet aanbieden, wat vindt u daarvan?
Vanuit het oogpunt van de patiënt begrijp ik het wel,
wij verwezen ook mensen naar België toen we hier
nog geen TESE (testiculaire sperma-extractie)’s uit-
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voerden. En tot voor kort konden we helaas nog geen
eicellen invriezen van vrouwen zonder partner. Ook
zij konden alleen nog maar in het buitenland terecht.
Het is heel jammer dat we dergelijke patiënten niet
in Nederland kunnen helpen, want hoe het precies
in het buitenland gaat, weet je niet. Bovendien is er
geen folluw-up van zwangerschappen die op deze
manier in het buitenland ontstaan.
Ik ben er voorstander van om nieuwe technieken
sneller, maar dan wel gecontroleerd, in te voeren.
Want het gaat zelden om een totaal nieuwe techniek
die we gaan toepassen, maar vaak om een handeling
die in het buitenland al jaren gebruikt wordt.
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Wat zijn uw andere onderzoeksgebieden?
Ik houd me ook bezig met onderzoek naar de ontwikkeling van pre-implantatie-embryo’s, met name
naar het verbeteren van de kwaliteit van die embryo’s. Ik ben zelf nog steeds actief in het ivf-laboratorium om zo ervaring te blijven houden en te kijken
waar dingen beter kunnen.
Ook zijn we binnen het AMC bezig met onderzoek
met spermatogoniale stamcellen omdat we voor elk
individu iets kunnen betekenen op het gebied van
fertiliteitspreservatie, behalve voor jonge jongens.
Jongens die voor de puberteit met onvruchtbaarheid
bedreigd worden – bijvoorbeeld door chemotherapie
– kunnen we nog niet helpen, we kunnen nog geen
sperma invriezen omdat dat er nog niet is. Wat we
wel kunnen doen, en daar doen we nu onderzoek
naar, is het wegnemen van een biopt uit de testis van
jonge jongens om daar vervolgens stamcellen uit te
isoleren, die in vitro te vermenigvuldigen en later terug te plaatsen. Deze techniek werkt goed bij muizen
en stieren en wordt nu door ons bij mensen getest.
Momenteel zijn we zorgvuldig aan het kijken hoe veilig het is, en bekijken we in een grote studie de nakomelingen van de muizen. Ook kijken we naar de
genetische en epigenetische veranderingen tijdens de
kweek van spermatogoniale stamcellen.
Er is een reële kans dat we dit klinisch rond krijgen
en dat over een paar jaar deze methode klaar is om
klinisch toegepast te worden. Dit zou dan een techniek zijn die wereldwijd nog niet gebruikt wordt en
in die zin experimenteel is.
Maar die jongetjes zijn toch nog niet bezig met hun
kinderwens?
Nee, over het algemeen begint men juist te laat met
het nadenken over voortplanting. Maar bij ouders
van ernstig zieke kinderen speelt het zeker, het is
de tweede vraag die ze artsen stellen, na de vraag
of hun kind de kanker zal overleven: kan hij nog kinderen krijgen? Tot het twaalfde jaar ligt de beslissing
om testisweefsel weg te halen geheel bij de ouders,
tussen de twaalf en de zestien jaar beslissen ouders
en kind het samen. We hebben geïnventariseerd

hoeveel ouders zouden kiezen voor de optie van het
weghalen en invriezen van testisweefsel en het bleek
dat twee derde van de mensen hiervoor zou kiezen.
En uit prospectieve studies blijkt dat het grootste
deel van hen het biopt inderdaad laat nemen. Overigens is het een ingreep waarvan de belasting minimaal is omdat het weefsel onder narcose, tegelijk
met het aanleggen van het chemotherapie-infuus of
de centrale lijn weggehaald wordt.
Wat zijn de kansen voor het onderzoek binnen de
voortplantingsgeneeskunde?
Er zijn denk ik nog wel wat slagen te maken in de
kwaliteitsverbetering wat betreft het maken van goede embryo’s. En daarnaast zit er nog toekomst in het
toepassen van nieuwe kweekmedia of zelfs het maken daarvan, eventueel aan de hand van werk aan
embryonale stamcellen. Verder zit er toekomst in
nieuwe technieken binnen het kader van de fertiliteitspreservatie, het voorkomen van onvruchtbaarheid. En als je verder doordenkt is het allergrootste
onopgeloste probleem de vrouwen die 38 jaar zijn,
geen eicellen hebben ingevroren maar wel een kinderwens hebben. De eicellen van vrouwen op die
leeftijd zijn van slechte kwaliteit en er zijn nu geen
mogelijkheden om die vitaal te maken. Wellicht is
het inspuiten van vitamines een idee, of het maken
van nieuwe eicellen uit andere lichaamscellen maar
dit zijn zaken die nog heel ver weg zijn. Ik denk zelfs
dat dit iets is voor na mijn tijd.
En waar liggen de bedreigingen?
De vertraging door de bemoeienis van de media en
politiek is soms vervelend, al vind ik het logisch dat
zij een mening over zaken rondom voortplanting
hebben en die ventileren. Daarnaast ligt ook een
lastig punt bij de vergoedingen voor ivf, het ligt op de
loer dat ivf commercieel wordt. Het moet niet zo zijn
dat je als behandelaar gaat kiezen voor de methode
waar je het meest geld aan kunt verdienen in plaats
van de meest kosteneffectieve en veilige methode
voor de patiënt.
Sinds kort bent u redactielid van het NTOG, waarom
eigenlijk?
Ik vind het belangrijk dat het NTOG specialisten in
Nederland op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in het vakgebied. Als elk redactielid het nieuws
dat hij of zij in wetenschappelijke publicaties leest
kort samenvat voor het tijdschrift, blijft de algemeen
gynaecoloog goed op de hoogte van wat er speelt.
Je kunt in je eentje niet alle ontwikkelingen binnen
de gynaecologie bijhouden, maar met z’n allen kunnen we dat wel proberen. Als je binnen een academisch ziekenhuis werkt, ben je bevoordeeld, vaak
hoor je van collega’s de nieuwe dingen wel of je
ontdekt ze zelf, maar dat is niet overal zo. Het NTOG

kan mooi de vertaalslag maken van de expert naar
de algemeen gynaecoloog en daarmee uiteindelijk de
patiënt.
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Gynaecologie in den vreemde

Tanzania
F. Driessen
Inleiding
In dit stuk doe ik verslag van mijn bezoeken aan
de afdeling verloskunde/gynaecologie van een jong
universitair ziekenhuis in Tanzania, het Kilimanjaro
Christian Medical Centre (KCMC). Ik ben daar het
meest betrokken bij de verloskunde. Ik ga ook kort
in op de mogelijkheden voor Nederlandse gynaecologen in opleiding om een stage in KCMC te doen.

universitair ziekenhuis met medische studenten en
specialisten in opleiding. Het aantal medische studenten is in korte tijd gegroeid tot 120 per jaar. Binnen de Tanzaniaanse gezondheidszorg is KCMC een
derdelijnsziekenhuis maar de medisch technische
mogelijkheden zijn erg beperkt.

Tanzania
Tanzania is een middelgroot, arm Afrikaans ontwikkelingsland. Enkele kerngetallen staan in tabel 1.
De maternale sterfte is er hoog. Naast verbloeding,
eclampsie, en infecties zijn ook abortus en obstructed labour belangrijke oorzaken.

Kilimanjaro Christian Medical Centre
(KCMC)
KCMC ligt in Moshi, een stadje in Noord-Tanzania
met 150.000 inwoners. Het plaatsje geniet enige internationale bekendheid als vertrekpunt van de beklimming van de Kilimanjaro, de hoogste berg van
Afrika (5893 m). Noord-Tanzania is dichtbevolkt en
relatief welvarend.
KCMC werd in 1971 door de lutherse kerk gesticht.
Het heeft ruim 450 bedden maar het aantal opgenomen patiënten is groter. Op de interne en chirurgieafdelingen is er een sterke overbezetting met twee
of meer patiënten per bed. Vanaf 1997 is KCMC een
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Oppervlak

900.000 km2, 23 x Nederland

Bevolking

42 miljoen

Bevolkingsgroei

2% per jaar

Platteland/stedelijke bewoners

75% - 25%

Gemiddeld inkomen per hoofd per jaar

€ 1000

Buitenlandse hulp

35% overheidsbudget + losse projecten

Hiv-seroprevalentie

6%

Andere belangrijke infectieziekten

Malaria, tb

Maternale sterfte

500/100.000 levendgeborenen

Doodgeborenen

± 40/1000

Neonatale sterfte

± 40/1000

Tabel 1. Tanzania in enkele cijfers.

Afdeling verloskunde/gynaecologie
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Op de verloskundeafdeling vinden drieduizend bevallingen per jaar plaats. Het publiek is gemengd.
Enerzijds komen er welgestelden die in KCMC een
normale partus kunnen betalen, anderzijds worden
patiënten met problemen verwezen uit andere ziekenhuizen. Voor hen is KCMC soms te duur maar
wel de laatste hoop op redding. Opname op de verloskundeafdeling kost € 1,20 per dag; voor onderzoek en behandeling wordt apart afgerekend. Voor
doorsnee Tanzanianen is dit erg veel. Het sectiopercentage bedraagt in KCMC ± 30%. De voornaamste
indicaties zijn naast mislukte proefbaring bij sectiolitteken, niet-vorderende baring bij hoofdligging en
verdenking op foetale nood. Cardiotocografie ontbreekt; meconium en irregulaire foetale hartactie
worden als tekenen van foetale nood gezien. Een
vacuümextractor is beschikbaar maar wordt weinig gebruikt. Er wordt frequent bijgestimuleerd met
oxytocine, vaak ook op onduidelijke indicatie. Er
zijn ongeveer twaalf gevallen van maternale sterfte
per jaar, maar dit aantal wisselt sterk. De perinatale
sterfte is zestig à zeventig per duizend.
Er zijn drie lokale gynaecologen met af en toe versterking van een buitenlander. De van dag-tot-dag
begeleiding van patiënten op de verloskamer is in
handen van verloskundigen die bij problemen een
beroep doen op de assistenten in opleiding. Sectio’s worden vanaf het eerste jaar zelfstandig door
assistenten uitgevoerd, alleen bij grote calamiteiten
zoals uterusruptuur komen de gynaecologen zelf in
actie.
De opleiding tot gynaecoloog duurt vier jaar. Op
dit ogenblik zijn er twaalf assistenten die overigens
zeer onregelmatig over de jaren verdeeld zijn. De
opleiding is sterk praktijkgericht. Medische studenten circuleren in het derde en vijfde jaar in groepen

van 20-30 over de afdelingen, polikliniek, verloskamer en operatiekamer. Dagelijks is er een uur
klassikaal onderwijs verzorgd door een assistent of
gynaecoloog. Na het artsexamen aan het eind van
het vijfde jaar komen de studenten terug als coassistent op de verloskunde/gynaecologieafdeling van
KCMC of een affiliatieziekenhuis. Anders dan in Nederland wordt er gestreefd naar actieve kennis van
de verloskunde van iedere arts.

Ochtendrapport
Ik neem u mee naar een ochtendrapport. De kleine ruimte is bomvol, een deel van de aanwezigen
staat op de gang en hoopt door de open deur nog
iets mee te pikken. Het gezelschap bestaat uit assistenten, coassistenten, studenten, clinical officers
in opleiding tot assistant medical officers en een
enkele buitenlandse student. Verpleegkundigen en
verloskundigen ontbreken. Centraal in de ruimte
vormen de gynaecologen achter een tafel een soort
tribunaal. De dienstdoende interna rapporteert dat
er gedurende de afgelopen 24 uur vijftien vrouwen
zijn bevallen, van wie zes per sectio. De medische
studenten doen om de beurt uitgebreid verslag van
de sectiopatiënten. De gynaecologen stellen vragen
en geven commentaar op het gevoerde beleid. Veel
patiënten met een sectiolitteken krijgen een proefbaring aangeboden maar deze eindigt bij meer dan
60% alsnog in een sectio. Van de gynaecologieafdeling wordt gemeld dat er een patiënte met peritonitis na een onveilige abortus is opgenomen. Bij de
laparotomie bleek de uterus geperforeerd en deels
necrotisch, er werd onder supervisie van de dienstdoende gynaecoloog een subtotale hysterectomie
uitgevoerd. De conditie van patiënte is redelijk, ze
verloor veel bloed; er wordt nog geprobeerd een
tweede eenheid bloed voor haar te krijgen.

a
In de tekst wordt een aantal keren het woord ‘coassistent’ gebruikt als vertaling van het Engelse woord ‘intern’. Het ‘internship’
komt in Tanzania echter na het artsexamen maar is wel een stage die elke arts moet doorlopen. Een intern heeft meer verantwoordelijkheden dan een coassistent en mag onder andere zelfstandig recepten uitschrijven.

hyperkaliëmie met glucose en insuline worden kort
besproken. Patiënte zal worden overgeplaatst naar
de interne afdeling.

Zaalvisite

Spinaal voor de sectio.
Vervolgens verplaatst het hele gezelschap zich naar
de first stage room met vier bedden. Tussen de bedden is het dringen en weer staat een deel van de belangstellenden op de gang. Een student draagt een
patiënte voor die voorbereid is voor een primaire
sectio (indicatie: twee eerdere sectio’s). Mevrouw
zal tevens volgens haar wens worden gesteriliseerd.
Uit het bed ernaast klinkt zacht gekreun: een primigravida met 4 cm ontsluiting. Zij is hiv-positief
en heeft vanaf 28 weken monotherapie gehad met
zidovudine ter preventie van transmissie naar het
kind. Durante partu en de eerste week erna krijgt zij
een schema met meer middelen. Ook de pasgeborene zal een profylactische behandeling krijgen. De
coassistent kan het gecompliceerde schema uit het
hoofd voordragen.
De twee overige bedden zijn leeg en we wringen
ons weer naar buiten. We staan in een grote kring
bij de zusterpost op de gang. Er worden nog enkele casus besproken. Op de afdeling gynaecologie is
een vrouw opgenomen die acht dagen geleden elders een sectio onderging wegens eclampsie en die
sindsdien geen urine produceert. De dichtstbijzijnde
mogelijkheid voor hemodialyse bevindt zich in Dar
es Salaam, 600 km weg, en dan ook alleen tegen
betaling door de familie. Minder ingrijpende maatregelen zoals vochtbeperking en verlaging van de

Een halfuur later gaan we door met de zaalvisite op
de verloskundeafdeling. Eén van de Tanzaniaanse gynaecologen is er het hoofd, maar hij is veel afwezig
in verband met vergaderingen en dergelijke. Ik fungeer als grootvisiteur maar voer over complexe problemen overleg met de lokale collegae.
De verloskundeafdeling telt ruim vijftig bedden verdeeld over kamers voor vier en acht personen waarvan ongeveer de helft voor zwangeren. Overbezetting
is niet een ernstig probleem. Wel verblijven jonge
moeders na de bevalling vaak enkele dagen in een
kampement van matrassen op de vloer. Het is er
schoon, de bedden hebben lakens en iedere vrouw
heeft een mobiele telefoon.
Een papieren visite kent men in KCMC niet en zou
onder de huidige omstandigheden ook niet uitvoerbaar zijn. Daarom trekt een groep van dokters en
studenten, vandaag een man of tien, langs de bedden. Eén verpleegkundige zeult achteraan maar
speelt nauwelijks een rol, zo is de lokale gewoonte.
De meeste tijd van de grote visite gaat naar de zwangeren. In een speciale, donkere kamer liggen vier
patiënten met ernstige pre-eclampsie of eclampsie.
Hier blijken sommige van de beperkingen waarmee
we worstelen. Dipstickjes voor eiwit in de urine zijn
beperkt en soms niet beschikbaar. Het hemoglobine
kan vrijwel altijd bepaald worden maar andere parameters zijn vrijwel nooit direct en soms helemaal
niet beschikbaar. Basale echoscopie wordt veel verricht maar biometrie en doppler zijn onbetrouwbaar.
Frequent wordt hydralazine per infuus toegediend,
een hachelijke onderneming want infuuspompen zijn
er niet. Regelmatige bloeddrukmeting is voor de te
kleine verpleegkundige staf een uitdaging. Met gezond verstand en praktisch klinisch inzicht proberen
we het leven van de moeder te behouden; het belang
van het kind is secundair.
Op de algemene zwangerenzaal liggen vrouwen met
pathologie variërend van zeer ernstig tot triviaal. Er
zijn ook vandaag enkele dames met veronderstelde
serotiniteit, een frequente reden voor opname. Vaak
blijkt bij zorgvuldig uitvragen de zwangerschapsduur
onbetrouwbaar en een vroege echo is meestal niet
beschikbaar. Terecht is men zuinig met inleiden; de
middelen zijn beperkt en de bewaking is niet betrouwbaar. Er zijn veel patiënten met onduidelijke
onderbuikspijn. Zij zijn opgenomen door coassistenten die nog onzeker zijn over de diagnose al dan
niet in partu. De goede zaalassistent voert een strak
bewind, controleert de bevindingen en ontslaat snel
degenen die niet in partu zijn. Andere patiënten
wachten op een proefbaring of geplande sectio om-
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dat ze ver weg wonen en het ziekenhuis geen pregnant mothers waiting home heeft. Er zijn echter ook
ernstiger problemen. Een zwangere bij 35 weken en
een niet gereguleerde juveniele diabetes. Twee vrouwen met een onbegrepen intra-uteriene vruchtdood.
Een ander met bloedverlies door placenta praevia.

Afdeling gynaecologie en polikliniek
De gynaecologieafdeling ken ik minder goed. Er zijn
ongeveer veertig gynaecologische bedden. Zwangerschapsonderbreking is illegaal in Tanzania en wordt
daarom frequent ‘onveilig’ uitgevoerd. Vrouwen
met ernstige complicaties belanden in KCMC. Veel
‘gewone’ incomplete abortussen worden er niet
gezien, daarvoor is het ziekenhuis te duur. Extrauteriene graviditeit wordt pas laat gediagnosticeerd
omdat vroege diagnostiek van de zwangerschap
door middel van zwangerschapstest en echografie
zeldzaam is. Patiënten met cervixcarcinoom komen
uit een wijde omgeving en vormen een aanhoudend
drama. De meesten hebben de ziekte in een gevorderd stadium. Endometrium- en ovariumcarcinoom
zijn in vergelijking met Nederland zeldzaam. Myomen zijn er in alle soorten en maten en zijn frequent indicatie voor enucleatie of hysterectomie.
Infecties en abcessen in het kleine bekken, al dan
niet aan abortus of bevalling gerelateerd, komen
ook veel voor. Eén van de gynaecologen heeft fistelchirurgie als aandachtsgebied en is daartoe speciaal opgeleid onder andere door de Nederlandse
chirurgen Raassen en Waaldijk. Op de polikliniek
heeft infertiliteit veel aandacht hetgeen verwondering kan wekken in een land ten prooi aan een bevolkingsexplosie en met vele onverzorgde wezen in
de straten. Voor de betrokken paren en vooral de
vrouwen echter is infertiliteit sociaal een ramp die
meestal eindigt in een scheiding. De therapeutische
mogelijkheden zijn overigens uiterst beperkt.

Klassikaal onderwijs
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De gynaecologen verzorgen het onderwijs aan de
studenten in de anatomie en fysiologie van de tractus genitalis. In het vijfde jaar worden ook colleges
pathologische verloskunde en gynaecologie gegeven.
Tijdens het rouleren van studenten op de afdeling in
het derde en vijfde jaar is er veel onderwijs in kleine
groepen. Soms zijn dit minicolleges, maar zelf besteed
ik ook veel aandacht aan het ordelijk presenteren van
een casus en het bespreken van problemen aan de
hand van een patiënt. Soms komen ook zaken buiten
het onmiddellijke rooster aan de orde, bijvoorbeeld
dat zwangerschapsonderbreking niet overal illegaal is.
Men is ook verbaasd dat in Nederland homoseksualiteit normaal gevonden wordt, vooral als ik dit illustreer met voorbeelden uit mijn nabije omgeving.

Research
De assistenten moeten als onderdeel van de opleiding
tot gynaecoloog een onderzoekje doen resulterende in
een scriptie. Ik probeer daarbij te helpen. Hachelijk,
want ik was algemeen gynaecoloog en geen onderzoeker. De assistenten komen zelf met ideeën maar
het blijkt lastig om een onderzoeksvraag te formuleren die in weinig tijd met simpele middelen beantwoord kan worden. Ik probeer aan te sturen op kleine
audits, dat wil zeggen vragen over ‘wat doen we en
hoe goed doen we het?’ Tijd en geld zijn uiterst beperkt maar ook verwerken van literatuur is een probleem. Men leest vaak wel zorgvuldig en kritisch maar
met systematisch literatuuronderzoek heeft niemand
ervaring. De PICO bij voorbeeld heeft KCMC nog niet
bereikt. Er is toegang tot een internationale elektronische bibliotheek speciaal voor arme landen (HINARI),
maar de internetverbindingen zijn zo wispelturig dat
het vinden van artikelen lastig blijft. Opschrijven van
de resultaten en conclusies is een uitdaging, niet in het
minst omdat een statisticus gewapend met SPSS lange rissen tabellen met significanties en dergelijke uitspuwt. De gedachte dat ‘minder beter kan zijn’ moet
nog meer terrein winnen in KCMC.
De specialisten zijn ook betrokken bij onderzoek. Dit
wordt als regel gestimuleerd door externe contacten
en kan een belangrijke bron van extra inkomsten
zijn. Aandachtsgebieden zijn cervixcarcinoom en hivinfectie bij zwangeren. Veel zicht op de details van
deze onderzoeken heb ik niet.

Buitenlandse bezoekers
Voor Nederlandse aanstaande gynaecologen kan een
stage in KCMC van drie à zes maanden interessant
zijn. Er zijn veel patiënten met ernstige pathologie.
Men kan er de kunst leren ondanks de beperkte middelen, hun problemen zo goed mogelijk op te lossen.
De sfeer op de afdeling is in het algemeen goed. Geduld is wel vereist want veel dingen gaan een paar
slagjes langzamer dan men in Holland gewend is.
Jammer genoeg is zelf wetenschappelijk onderzoek
doen vrijwel onmogelijk als gevolg van allerlei administratieve obstakels. Hulp verlenen aan plaatselijke
onderzoekers kan wel. Onderwijstaken zijn er op alle
niveaus en over vrijwel alle onderwerpen is vrije discussie mogelijk.
Er zijn helaas ook stevige praktische obstakels alvorens men in KCMC op de werkvloer staat. Iedereen
is er welkom zolang KCMC er niet voor hoeft te betalen. Voor wie klinisch wil werken, is registratie door
de Medical Council nodig, dit kost ± € 250 en heel
veel geduld. Daarnaast hebben ook vrijwilligers een
verblijfsvergunning nodig waaraan kosten verbonden
zijn. Reis, huisvesting en levensonderhoud zijn voor
eigen rekening. De artsen en verpleegkundigen spre-

ken allemaal Engels, maar de meeste patiënten uitsluitend Kiswahili, de officiële taal van het land.

Sterke en zwakke punten
Positief vind ik op de afdeling verloskunde en gynaecologie de plezierige werksfeer onder de artsen.
De leidende gynaecologen gedragen zich weinig autoritair en dat kan in Afrika wel anders! Fouten en
dergelijke worden in een open atmosfeer besproken. Grote klinische problemen worden ondanks alle
beperkingen toch vaak tot een goede oplossing gebracht. Vele beperkingen in het werk in KCMC heb
ik al genoemd. Een punt dat aandacht behoeft, is de
Samenvatting
De auteur, gepensioneerd gynaecoloog, bezoekt
jaarlijks gedurende ongeveer twaalf weken een
jong academisch ziekenhuis in Tanzania, Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi. Hij beschrijft de afdeling verloskunde en gynaecologie en
de wijze waarop hij probeert bij te dragen aan het
onderwijs aan studenten en aanstaande gynaecologen. Gegeven de beperkingen waarmee zij kampt,
functioneert de afdeling goed. Gynaecologen in
opleiding van buiten zijn welkom om er te komen
werken maar moeten hiertoe wel stevige financiële
en administratieve barrières overwinnen.
Trefwoorden
Tanzania, stage buitenland, onderwijs
Summary
The author, a retired Dutch obstetrician-gynaecologist, visits for about 12 weeks a year a young teaching hospital in Tanzania, Kilimanjaro Christian
Medical Centre in Moshi. He describes the obstetrics and gynaecology department and how he tries
to contribute to the teaching of undergraduates
and residents. Considering the limited resources,
the department functions well. The department
welcomes residents from abroad but to get there
they need to overcome significant financial and administrative hurdles.

te spaarzame klinische supervisie van assistenten en
studenten. Ook is de afdeling sterk naar binnen gekeerd en wat zich op verloskundig en gynaecologisch
gebied in stad en omgeving afspeelt, blijft vrijwel
steeds buiten beeld. Ongetwijfeld speelt het tekort
aan (specialistische) mankracht hierin een grote rol.

Tot slot
Binnenkort ga ik na zeven jaar stoppen met mijn
bezoeken aan KCMC. Meer nog dan de leeftijd begint het tekort aan dagelijks contact met de klinische
praktijk te tellen. Jammer want hoe bescheiden mijn
bijdrage ook was, ik putte er voldoening uit.
Keywords
Tanzania, medical education, postgraduate rotation overseas
Gemelde (financiële) belangenverstrengeling
geen
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Het hoogstadiumovarium
carcinoom: opereren of
eerst chemotherapie?
T. Xi, B.M. Pijlman en H.P. Oosterbaan
Achtergrond

Vraagstelling

Met een incidentie van elfhonderd en een aantal
sterftegevallen van negenhonderd per jaar, is het ovariumcarcinoom de meest frequent voorkomende gynaecologische maligniteit in Nederland. Bij driekwart
van de patiënten met een ovariumcarcinoom wordt de
diagnose pas in een laat stadium gesteld vanwege de
aspecifieke symptomatologie en het gebrek aan effectieve screening.1 Ondanks vooruitgang in chirurgische
technieken en de verandering van de toegepaste chemotherapeutica door met name de toevoeging van paclitaxel aan cisplatine en later carboplatine, bedraagt
de vijfjaarsoverleving van patiënten met een hoogstadiumovariumcarcinoom (FIGO-classificatie IIb tot en
met IV) slechts 20-60%. De standaardtherapie voor
deze groep patiënten bestaat uit een primaire debulking gevolgd door zes kuren chemotherapie met paclitaxel-carboplatine. Gestreefd wordt naar een complete
debulking (geen macroscopische tumorrest) of op zijn
minst een optimale debulking (alle laesies < 1 cm). De
kans op een complete remissie bij een incomplete debulking (alle laesies > 1 cm) is ondanks goede respons
op chemotherapie slechts 20%. De patiënten bij wie
macroscopische resectie van alle tumorlaesies mogelijk is, hebben daarentegen kans op een complete remissie van 80%. Dit verschil onderstreept het belang
van goede chirurgie.
Indien vooraf op basis van klinisch onderzoek, aanvullend beeldvormend onderzoek of een diagnostische
laparoscopie de kans op een complete of optimale
debulking als klein wordt ingeschat of bij patiënten
met een contra-indicatie voor primaire chirurgie, kan
gestart worden met inductiechemotherapie, hierna gevolgd door debulkingchirurgie, waarna nogmaals drie
cycli chemotherapie.
Het doel van dit artikel is om te beoordelen of de behandeloptie neoadjuvante chemotherapie in combinatie met debulkingchirurgie tot een betere overleving
en/of verminderde morbiditeit zal leiden in vergelijking met de standaardtherapie.

Is neoadjuvante chemotherapie gevolgd door debulkingchirurgie een goed alternatief voor primaire
debulking en chemotherapie bij patiënten met een
hoogstadiumovariumcarcinoom?
Patiënt:
vrouwen met een hoogstadiumovariumcarcinoom (FIGO IIb-IV)
Intervention: neoadjuvante chemotherapie en debulkingchirurgie
Comparison: primaire debulkingchirurgie en chemotherapie
Outcome:
overleving

Zoekstrategie
In de Cochrane Library werd gezocht met de volgende termen: ‘advanced ovarian cancer’ AND ‘chemotherapy’ AND ‘surgery’. Dit leverde 25 artikelen op.
Na bestudering van de abstracts werd één representatief artikel gevonden.1 Vervolgens werd in PubMed
gezocht met de zoektermen: ‘Ovarian neoplasms’
[Mesh] AND ‘Chemotherapy, Adjuvant’ [Mesh] AND
‘surgery’ met limits ‘Humans, Female, Clinical Trial,
Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Review,
English, All Adult: 19+ years’. Dit leverde 54 artikelen
op waarvan er één relevant bleek.2 Deze twee artikelen zullen hier verder worden besproken.

Evidence
Morrison et al.1 verrichtten een systematische literatuurstudie naar de overleving en kwaliteit van
leven bij patiënten met een hoogstadiumovariumcarcinoom die behandeld zijn met neoadjuvante
chemotherapie gevolgd door debulking of primaire
debulking in combinatie met chemotherapie. Vanwege het gebrek aan prospectieve klinische trials met
een stringente onderzoeksopzet werd slechts één
studie geïncludeerd.3 In de studie van Liu et al.3 werden 85 patiënten met een hoogstadiumovariumcarcinoom (FIGO-stadium III en IV) behandeld en gevolgd
voor een periode van 32 maanden. De interventiegroep bestond uit 42 patiënten. Zij kregen gedurende
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vijf dagen chemotherapeutica (PAC) in de arteria ovarica geïnfundeerd waarna de arterie geëmboliseerd
werd. Deze vorm van neoadjuvante chemotherapie
werd gevolgd door debulking en zeven cycli intraveneuze chemotherapie. Uit de controlegroep ondergingen 43 patiënten chirurgische debulking gevolgd
door acht cycli chemotherapie. Hoewel er geen significant verschil in overleving tussen beide groepen
kon worden aangetoond, waren de operatieduur, het
bloedverlies en het aantal bloedtransfusies bij de interventiegroep beduidend lager dan bij de controlegroep. Daarnaast kon er bij 71% van de patiënten die
neoadjuvante chemotherapie ondergingen een optimale debulking worden uitgevoerd, tegenover 49%
van patiënten die de standaardtherapie ondergingen.
Deze significante toename van de kans op een optimale debulking werd echter niet vertaald naar een
betere overleving. Door het onderzoeksdesign van
deze studie kan men zich afvragen of de resultaten
van de interventiegroep enkel toegeschreven kunnen
worden aan de neoadjuvante chemotherapie. Het
verminderen van bloedtoevoer naar de tumor door
embolisatie van arteria ovarica zou ook een gunstige
therapeutische werking op tumorreductie hebben gehad. Tevens wijkt de lokale toedieningwijze van neoadjuvante chemotherapie in deze studie af van de
standaard intraveneuze toedieningweg.
Schwartz2 onderzocht in zijn review de plaats van
neoadjuvante chemotherapie bij het behandelen van
hoogstadiumovariumcarcinoom aan de hand van
tientallen studies, die merendeels retrospectief van
karakter zijn. Ook in deze review werd er geen verschil in overleving aangetoond tussen patiënten die
behandeld waren met neoadjuvante chemotherapie
gevolgd door debulking en die behandeld waren met
de conventionele therapie (primaire debulking en
chemotherapie). Retrospectieve studies suggereerden dat neoadjuvante chemotherapie de kans op een
optimale debulking verhoogt. Neoadjuvante chemotherapie leidde in vergelijking met de conventionele
therapie tot minder perioperatieve morbiditeit en
werd geassocieerd met een verminderde operatieduur (211 versus 276 minuten), verminderd bloedverlies (546 versus 1033 ml) en kortere opname (5,7
versus 8,5 dagen). Schwartz merkte op dat de neoadjuvante chemotherapie in verschillende behandelcentra op uiteenlopende wijze gedoseerd wordt. In
de Europese EORTC-studie werd het 3 + 3-doseringsschema toegepast (drie cycli vóór en drie additionele
cycli chemotherapie na de debulking), tegenover de
4 + 4- en 6 + 6-doseringsschema’s die respectievelijk in Japan en Yale (VS) werden gebruikt. Uitsluitsel
over de effectiviteit van verschillende doseringsschema’s ontbreekt momenteel.
De voorlopige trialdata van de grote nog lopende
multicentrum, prospectieve EORTC 55971-studie4 laten net als de bovengenoemde reviews zien dat een

hogere kans op een optimale debulking door het toepassen van neoadjuvante chemotherapie (83% bij
neoadjuvante chemotherapie versus 48% bij conventionele behandeling) niet tot een betere overleving leidt. Dit wijst erop dat een hogere kans op
optimale tumordebulking niet direct vertaald kan
worden in een betere overleving. De reden voor deze
ogenschijnlijk tegenstrijdige bevinding met eerdere
studies zou kunnen liggen aan het feit dat niet een
optimale tumordebulking, maar een complete tumordebulking de belangrijkste factor is in het bepalen
van de overleving. Ook zouden de matig gedifferentieerde tumorcellen die vaker zijn aangetroffen bij
patiënten die met neoadjuvante chemotherapie behandeld zijn, de overleving door therapieresistentie
ongunstig kunnen beïnvloeden, ondanks een grotere
kans op optimale debulking.3
Data van de EORTC 55971-studie laten conform de
eerdere studies een lagere perioperatieve morbiditeit
bij een neoadjuvante chemotherapie zien.4 Het cytoreductieve effect van neoadjuvante chemotherapie
vergroot de resectabiliteit van de tumor. De noodzaak om uitgebreide weefselresectie (darmresectie)
te verrichten neemt af, wat een positieve invloed
heeft op het perioperatief beloop.

Conclusie en aanbevelingen
Naast de conventionele chirurgische en chemotherapeutische behandeling van patiënten met hoogstadiumovariumcarcinoom kan deze groep patiënten ook
in opzet curatief worden behandeld met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door chirurgische debulking. Hoewel de neoadjuvante chemotherapie de
kans op een optimale tumordebulking verhoogt, lijkt
dit niet te leiden tot een betere (ziektevrije) overleving ten opzichte van de thans geldende standaardtherapie. Neoadjuvante chemotherapie gevolgd door
debulking heeft mogelijk een plaats bij de behandeling van patiënten met een lage performancescore
of uitgebreide tumorgroei omdat deze behandeloptie
een gunstige invloed op de perioperatieve morbiditeit heeft. Om meer duidelijkheid te verkrijgen over
de optimale indicatiestelling en dosering van neoadjuvante chemotherapie zullen de definitieve publicaties
van de EORTC 55971-studie moeten worden afgewacht. Tot die tijd vermeldt de huidige richtlijn nog
altijd het standaardbeleid, namelijk primaire cytoreductieve chirurgie gevolgd door multichemotherapie.
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Samenvatting
De kans op overleving na chirurgische behandeling
van een hoogstadiumovariumcarcinoom is gerelateerd aan de hoeveelheid resttumor na primaire
debulking. De kans op maximale debulking is bij
een aantal patiënten groter indien deze primair behandeld worden met neoadjuvante chemotherapie
gevolgd door debulking.
Deze PICO tracht de vraag te beantwoorden of deze
strategie ook lijdt tot een langere ziektevrije overleving.

chemotherapy followed by debulking surgery. Although peri-operative morbidity decreases with this
strategy, it does not leed to of a longer disease free
survival. Further prospective studies (EORTC) are
needed to answer this question.

Trefwoorden
ovariumcarcinoom, neoadjuvante chemotherapie,
debulking
Summary
The chance of survival after surgical treatment of
advanced ovarian epithelial cancer is related to
the amount of tumor after primary debulking. The
chances for optimal debulking improves in certain
patients when treated primary with neoadjuvant
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Leeswijzer ‘Een stap verder’
Begin 2010 verscheen het advies Een goed begin
van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Het
advies is tot stand gekomen, onderschreven en omarmd door alle bij de verloskundige zorg betrokken
partijen.
De NVOG heeft na het verschijnen van het advies een
zeer actieve rol vervuld om uitvoering te geven aan
het advies. De uitgangspunten van het advies zijn
hierbij leidend. Tijdens het vele bestuurlijke overleg
met bijvoorbeeld VWS, NVZ, ZN, KNOV, NVK, VOG
en vele anderen bleek de intentie van alle betrokkenen om samen verder te komen uitstekend. Echter
vaak was het onduidelijk waar het overleg toe moest

leiden en werden slechts kleine stapjes gezet. Het bestuur van de NVOG heeft vastgesteld dat nadere uitwerking van het advies vraagt om een vervolgstap.
Om dat te bereiken heeft het bestuur het initiatief genomen een eigen NVOG-visie te ontwikkelen samen
met een brede afvaardiging van de vereniging. Deze
visie is besproken tijdens het minisymposium.
Een eigen visie betekent niet een discussie over de
uitgangspunten van het advies Een goed begin. Samen met alle andere partijen wil de NVOG vormgeven aan verdere uitwerking. In Een stap verder is
richting gegeven aan deze uitwerking. De NVOG staat
voor het belang van de zwangere en haar kind. De

173

03

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

uitkomst en de beleving van zwangerschap en geboorte in Nederland kunnen beter. De NVOG stelt de
inhoud en kwaliteit centraal. In de visie is de hoofdlijn van de richting beschreven. De aandachtspunten geven overwegingen en mogelijke uitwerkingen
weer.
Nadrukkelijk doel is met deze visie en aandachtspunten een stap verder te komen met de uitvoering van

het advies Een goed begin. De visie geeft richting in
het overleg met alle andere betrokken partijen. Hier
is grote behoefte aan.
In het belang van de zwangere en haar kind wil en
kan de NVOG Een stap verder zetten samen met alle
andere betrokken partijen.

Aan de leden van de NVOG
Beste collegae,
Op 23 maart heeft het bestuur de verloskundevisie Een stap verder aan u gepresenteerd. Daarbij is
benadrukt dat het gaat om de vraag wat we willen
bereiken in de obstetrie. ‘In Nederland heeft elke
zwangere, elke kraamvrouw en elke pasgeborene op
ieder moment recht op de juiste zorg.’
Het visiedocument gaat in op de wijze waarop de
NVOG vindt dat de verloskundige zorg moet zijn georganiseerd, namelijk binnen één verloskundige organisatie.
In de visie, maar vooral in de aandachtspunten, worden onderwerpen aangeroerd die directe gevolgen
(kunnen) hebben voor onze beroepsuitoefening.
Tijdens de vergadering van 23 maart 2011 hebben
veel leden het moment benut om het stuk van commentaar te voorzien. Een overgrote meerderheid
van de aanwezigen heeft geoordeeld dat de NVOG
met dit document in de goede richting koerst. Er
was een grote opkomst en een betrokken discussie.
In de discussie bleek dat de leden de haalbaarheid
van de onderdelen verschillend beoordelen. Het bestuur realiseert zich maar al te goed dat ons visiestuk
niet meteen morgen overal ten uitvoer gebracht kan

174

worden. Het is een leidraad in de discussie met onze
partners in de zorg, een uitgestoken hand, maar ook
een zienswijze op ons vak tijdens het overleg met de
overheid die moet faciliteren en moet toezien op de
kwaliteit van zorg.
Die discussie gaat het bestuur niet zonder uw inbreng voeren. In het overleg met de overheid is het
goed om te weten welke mogelijkheden onze leden
wel en niet hebben. Daarom wil het bestuur een
klankbordgroep instellen waarin de verschillende
soorten ziekenhuizen zijn vertegenwoordigd: kleinere
niet-opleidingsklinieken, opleidingsklinieken en universitaire klinieken.
Het is de bedoeling dat het bestuur zich met deze
groep inspant om onze visie samen met onze zorgpartners waar mogelijk tot uitvoer te brengen. Via
de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden en
tijdens de Algemene ledenvergadering wordt verslag
uitgebracht.

Het bestuur van de NVOG,
de NVOG, een partij die ertoe doet voor zwangeren
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Integrale verloskundige zorg
in Nederland
Een stap verder. Visie NVOG
Visie
De maternale en perinatale morbiditeit en mortaliteit
in Nederland kunnen en moeten worden teruggebracht. De beleving van zwangerschap, bevalling en
kraambed moet worden verbeterd.
In Nederland heeft elke zwangere, elke kraamvrouw
en elke pasgeborene op ieder moment recht op de
juiste zorg. Deze zorg is veilig en van de hoogste
kwaliteit. De zorg is 24 uur per dag en 7 dagen (24/7)
per week afgestemd op de individuele behoefte van
de moeder en het kind, zowel in medische als psychosociale zin en zowel in planbare als acute situaties.
De verloskundige zorg in Nederland moet integraal
worden georganiseerd. Dit betekent één organisatie waarin alle verloskundige zorgverleners in gezamenlijke verantwoordelijkheid werkzaam zijn met
behoud van hun professionele autonomie. De organisatie die verantwoordelijk is voor de verloskundige
zorg is inzichtelijk, legt verantwoording af, is innovatief en voortdurend gericht op verbetering van proces
en uitkomst.
Door de verloskundige zorg te ontschotten, nemen
kwaliteit en doelmatigheid toe.
De zorg wordt rondom de zwangere georganiseerd
en is erop gericht de best mogelijke condities te creëren om de start voor een gezond leven mogelijk te
maken, alsook het behoud van gezondheid van de
zwangere, barende en kraamvrouw te waarborgen.
De zwangere en haar partner hebben de mogelijkheid de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zij
hebben een keuze om te beslissen over het begeleidingstraject en de plaats van bevallen. Een voorwaarde hiervoor is dat de zwangere eenduidige en
duidelijke informatie krijgt, onafhankelijk van het
type zorgverlener. De informatie aan vrouwen die
voor de eerste maal gaan bevallen, is aangepast aan
de specifieke risico’s in deze groep, zoals het hoge
verwijspercentage vooral tijdens de baring.

In de verloskundige zorg zullen spreiding en concentratie plaatsvinden; dit geldt zowel voor de planbare
als voor de acute zorg. De planbare verloskundige
zorg kan nog meer naar de eigen omgeving van de
zwangere gebracht worden (spreiding), bijvoorbeeld
door thuismonitoring en toepassing van e-health.
De acute zorg moet conform de normen uit het advies Een goed begin 1 gerealiseerd worden; 24/7 start
behandeling binnen 15 minuten. Uit oogpunt van
kwaliteit en beschikbaarheid kan dit leiden tot concentratie van acute verloskundige zorg.
De locatie voor acute zorg moet voor alle vrouwen
bereikbaar zijn, ook bij een thuisbevalling. Voor dunbevolkte gebieden impliceert dit dat keuzes gemaakt
moeten worden. Als klinieken in die gebieden gehandhaafd worden, zullen ze toch aan de streefnormen moeten voldoen, ook waar dat niet doelmatig
is. Het alternatief is dat de keuzemogelijkheid voor
een thuisbevalling vervalt. Kwalitatief goede zorg
wordt dus als leidend beschouwd en niet de bereikbaarheid en de keuzevrijheid.
De financiering van de verloskundige zorg moet gekoppeld worden aan het zorgpad van de zwangere.
De bestaande tegenstrijdige financiële prikkels moeten uit de verloskundige zorg worden gehaald. De
integrale verloskundige zorgorganisatie wordt als
rechtspersoon verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de kwaliteit, de doelmatigheid en het budget.
Een integraal perinataal elektronisch dossier moet
worden ingevoerd. De zwangere en alle betrokken
zorgverleners zullen hier toegang toe hebben. Dit
instrument zorgt voor verdere verbetering van informatie en communicatie binnen de integrale verloskundige zorgorganisatie.

Aandachtspunten
Risicoselectie is inadequaat
Het huidige systeem gaat ervan uit dat het mogelijk is
om een onderscheid te maken tussen laag- en hoogrisicozwangeren. Laagrisicozwangeren kunnen bij de
verloskundige blijven, hoogrisicozwangeren moeten
naar de gynaecoloog. De signalementstudie2 toont
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aan dat dit onderscheid niet realistisch te maken is.
Een groot deel van de vier belangrijkste oorzaken
van perinatale sterfte wordt niet tijdig herkend in het
huidige verloskundige systeem. Bijvoorbeeld: 40%
van de bevallingen waaruit een groeivertraagd kind
geboren wordt, begint in de eerste lijn. Onderzoek
uit Utrecht,3 bevestigd door Amsterdamse getallen,
wijst uit dat perinatale sterfte in de laagrisicogroep
hoger is dan in de hoogrisicogroep. Dit is een andere
indicatie dat het huidige systeem niet werkt. Beschikbare informatie voor de risicoschatting wordt nog
steeds maar ten dele gebruikt (bijvoorbeeld signalen van dreigende vroeggeboorte, pre-eclampsie en
intra-uteriene groeivertraging). Expertise binnen de
gehele verloskundige keten moet beter en efficiënter
worden gebruikt, inclusief meldingen van de zwangere zelf.
Veel overdrachten tussen de lijnen
Van alle vrouwen bevalt 76% uiteindelijk bij de gynaecoloog. Van alle vrouwen die voor de eerste keer
zwanger zijn, begint 84% met de verloskundige zorg
bij de verloskundige, terwijl uiteindelijk 80% van
hen bij de gynaecoloog bevalt. Van alle zwangeren
heeft 85% contact met zorgverleners uit zowel de
eerste als tweede lijn. In het stuurgroepadvies worden de knelpunten rondom informatie naar de zwangere en de informatie-uitwisseling en communicatie
tussen de zorgverleners onderling beschreven. De
vergelijking met de huisarts als poortwachter wordt
vaak gemaakt om het huidige systeem te legitimeren
(kostenefficiënt). Dat is onterecht: een huisarts handelt 90% van hetgeen hij of zij ziet zelf af en verwijst slechts 10% door. De verloskundige verwijst
ruim 70% naar de gynaecoloog. Bovendien moet de
huisarts bepalen naar welke specialist iemand wordt
doorgestuurd. Bij de verloskundige is dat niet het geval; het is altijd dezelfde specialist.
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Integrale verloskundige zorg
Iedere zwangere verdient een individuele beoordeling van haar specifieke situatie en een daarbij passend advies. Dit is uitsluitend te realiseren door
inbreng van alle betrokken zorgverleners met hun
eigen expertise en kan alleen in een geïntegreerd
verloskundig systeem zonder echelons. Alle zorgverleners betrokken bij de verloskundige zorg zullen
werkzaam zijn binnen deze organisatie. Vanzelfsprekend hebben deze zorgverleners hun eigen professionele autonomie. De integrale verloskundige
organisatie heeft een regionale basis en de verloskundige zorgverleners delen hierin hun werkplekken.
De integrale verloskundige organisatie is als rechtspersoon verantwoordelijk en aansprakelijk voor
de kwaliteit, het budget en de organisatie van het
gehele pakket van verloskundige zorg, van preconceptiezorg tot en met zorg na de bevalling. Door de

verloskundige zorg te ontschotten, nemen kwaliteit
en doelmatigheid toe. In een integrale verloskundige
organisatie wordt ernaar gestreefd om de specifiek
Nederlandse verworvenheden, zoals in een ontspannen sfeer bevallen met relatief weinig interventies, te
behouden.
Het totale budget voor de regionale verloskundige zorg wordt toegewezen aan en beheerd door
deze organisatie, die in ieder geval bestaat uit verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen en
kraamverzorgenden en aansluiting heeft met (verloskundig actieve) huisartsen, kinderartsen, anesthesisten, jeugdgezondheidszorg, sociaal maatschappelijke
hulpverlening en eventuele andere betrokkenen. Het
bestuur van deze organisatie is in handen van de
professionals. Bestaande organisatievormen zijn ondergeschikt aan deze nieuwe verloskundige organisatie en gaan er (deels) in op.
Begeleiding van kinderwens en zwangerschap
De zorgbehoefte/-noodzaak en de wensen van
elke zwangere worden continu beoordeeld en geëvalueerd. Op basis hiervan wordt het individuele
zorgplan gemaakt of aangepast. Dit vergt een systematiek van beoordeling en evaluatie, die wordt vastgelegd binnen de integrale verloskundige organisatie.
Een goede registratie van gegevens en afspraken in
een gezamenlijk perinataal dossier dat toegankelijk
is voor alle betrokken zorgverleners, is een conditio
sine qua non. De zwangere moet zelf de regie kunnen nemen door toegang of zelfs beheer van het
perinatale dossier. De ontwikkelingen van e-health
moeten actief worden geïmplementeerd binnen de
verloskundige zorg.
Vanzelfsprekend dienen de speerpunten van het advies Een goed begin uitgevoerd te worden.
Individueel zorgplan
Het uitgangspunt is kwalitatief hoogwaardige zorg
voor alle vrouwen en kinderen tijdens kinderwens,
zwangerschap, bevalling en kraambed, die gericht
is op een optimale uitkomst voor moeder en kind
en een goede beleving daarvan. De autonomie van
de zwangere en haar partner, zoals beschreven in
de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), is leidend bij het maken van keuzes
met betrekking tot het individuele zorgplan. Om tot
een verantwoorde keuze te komen is het daarom van
groot belang dat de zwangere vrouw en haar partner goed worden ingelicht over het zorgplan en de
mogelijke plaats van bevalling. De inhoud van de informatie die hierover gegeven wordt, is zo veel mogelijk gebaseerd op conclusies van wetenschappelijk
onderzoek en wordt (uit)gedragen door alle verloskundige hulpverleners. Voorwaarde is eenduidige informatie, onafhankelijk van wie die informatie levert.

Plaats van bevalling
Met alle zwangeren moet tijdens de zwangerschap,
uiterlijk in de eerste helft van het derde trimester,
over de plaats van de bevalling gesproken worden.
De grote kans op overplaatsing/transport, zeker als
specialistische hulp niet in de directe nabijheid aanwezig is, moet expliciet worden besproken. Bij de informatie aan de zwangere en haar partner moeten
alle mogelijke implicaties van een dergelijke overplaatsing nadrukkelijk aan de orde komen, niet alleen omdat dit conform de WGBO is, maar vooral
ook omdat alle betrokken zorgverleners beseffen
dat deze informatie van wezenlijk belang is voor de
zwangere. Voor de vrouwen die voor de eerste maal
gaan bevallen, moet de informatie aangepast worden
aan de verhoogde risico’s binnen deze groep.
Keuze kan pas werkelijk gerealiseerd worden als
de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling of een bevalling in een geboortecentrum verdwijnt. Financiële drempels mogen er niet zijn,
zeker niet als we beseffen dat juist de zwangeren
voor wie die financiële drempel hoog is, de categorie vormen met een verhoogde kans op problemen.
Het impliceert ook permanente aanwezigheid van
specialistische zorg. Binnen 15 minuten na het vaststellen van een probleem moet een begin met de behandeling kunnen worden gemaakt. Daartoe is een
gemeenschappelijk elektronisch dossier onontbeerlijk en dient het centrum waar acute verloskundige
zorg plaatsvindt, steeds op de hoogte zijn van alle
actuele bevallingen in de thuissituatie. Dit leidt ook
tot invulling van de proactieve benadering van de
verloskundige zorg.
Spoedverplaatsing eerste bevalling
Vrouwen die voor de eerste keer gaan bevallen en op
dat moment nog steeds tot de categorie met een laag
risico behoren, vormen een groep voor wie bijzondere aandacht nodig is. De helft van de groep wordt
nu tijdens de bevalling overgedragen, van het ene
echelon naar het andere, vanwege complicaties of
de behoefte aan pijnbehandeling. De kans daarop is
op individueel niveau niet vooraf te berekenen. Het
transport van de zwangere kan de afloop van de bevalling beïnvloeden. Uiteindelijk bevalt 80% van de
vrouwen die voor de eerste keer gaan bevallen in het
ziekenhuis. Het beloop van de eerste baring bepaalt
in belangrijke mate het beloop en de uitkomst van
volgende zwangerschappen en mede daarom is het
essentieel om bij die eerste zwangerschap en bevalling alles in het werk te stellen een zo goed mogelijke
uitkomst met zo min mogelijk interventies te realiseren. Beseffende dat een toename van onnodige interventies moet worden voorkomen, adviseert de NVOG
vrouwen die voor de eerste keer gaan bevallen, dat
te plannen op een locatie met directe beschikbaarheid van acute specialistische hulp.

De werkvloer
In alle centra waar zwangeren bevallen, dient alle acute specialistische hulp 24 uur per etmaal en 7 dagen in
de week aanwezig en beschikbaar te zijn conform hetgeen de NVOG daartoe heeft beschreven in haar Nota
praktijknormen klinische verloskunde.4 Een proactieve
opstelling van permanent aanwezige specialistische
professionals op de verloskamers moet resulteren in
het tijdig signaleren van problemen en risicovolle situaties en complicaties. Het moge duidelijk zijn dat de
aanwezigheid van andere hulpverleners die bij acute
verloskundige hulp betrokken kunnen zijn, zoals kinderartsen, anesthesisten, operatieassistenten en anesthesieassistenten met de bijbehorende faciliteiten,
eveneens een vereiste is om daadwerkelijk goede acute zorg te kunnen verlenen.
Spreiding en concentratie van verloskundige zorg
Bevallingen – ook de geplande – vallen per definitie
onder acute zorg omdat nooit tevoren kan worden
vastgesteld of er al dan niet een probleem zal optreden dat acuut ingrijpen vereist. Concentratie van acute verloskundige zorg maakt dat de beschikbaarheid
van alle betrokken zorgverleners beter gegarandeerd
kan worden en dat er een grotere expositie van het
team is aan de kenmerkende acute verloskundige
problematiek en meer ervaring wordt onderhouden
met de soms complexe ziektebeelden. Kwaliteit en
doelmatigheid worden door concentratie verbeterd.
De electieve verloskundige zorg daarentegen, zoals
preconceptionele consulten, zwangerschapscontroles
en consulten post partum, kan en moet meer naar de
zwangere worden gebracht.
Bereikbaarheid van zorg is van groot belang. Het moge
duidelijk zijn dat er in randgebieden om geografische
redenen een probleem kan ontstaan bij concentratie.
In die gebieden moet een keuze worden gemaakt.
De klinieken moeten aan de streefnorm voldoen, ook
wanneer dat niet doelmatig is, of de keuzemogelijkheid voor een thuisbevalling vervalt. De geografische
randgebieden van Nederland, waar een probleem
‘volume versus bereikbaarheid’ speelt, dienen niet de
landelijke uitgangspunten te bepalen.
Financiering
De huidige verloskundige zorg wordt zeer gefragmenteerd gefinancierd. Dit is niet doelmatig. De financiering dient gekoppeld te worden aan het zorgpad van de
zwangere. De middelen worden ingezet voor kwaliteit
en zijn instrument om de doelmatigheid te bevorderen.
De integrale verloskundige zorgorganisatie wordt budgethouder en de zorgverleners die bij de verloskundige
zorg zijn betrokken, werken binnen deze organisatie.
De adviezen van de Stuurgroep moeten op korte termijn worden uitgevoerd en de kosten ervan worden
afgewogen tegen de gezondheidswinst op langere termijn.
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Effect van de partus op de
ziekte van Crohn
Smink M, Lotgering KF, Albers L, Doel van deze studie was het effect van de modus partus bij patiënten met de ziekte van
de Jong DJ. Crohn te onderzoeken, met name bij vrouwen met perianale ziekte. Hiervoor werd retroBMC Gastroenterology 2011;11:6. spectief een cohort van 114 vrouwen gevormd die zwanger werden na het stellen van de
diagnose van de ziekte van Crohn. Door middel van vragenlijstonderzoek werden data
over de ziekte en de zwangerschap verkregen. Daarnaast werd specifiek geïnformeerd
naar de relatie tussen beide, dat wil zeggen ziekteactiviteit vóór en tijdens de zwangerschap (actieve of inactieve luminale ziekte), activiteit van perianale ziekte (fisteling, abcedering), en of er al dan niet sprake was van progressie van ziekte en/of perianale ziekte
twee jaar na de bevalling. In totaal hadden 21/114 (18%) van de vrouwen actieve luminale
ziekte voorafgaand aan de zwangerschap. In deze groep werden significant meer zwangerschapscomplicaties gezien dan bij vrouwen met niet-actieve luminale ziekte (OR 2,8;
95%-BI 1,0-7,4). Het percentage sectio’s was relatief hoog (37/114, 32%), vooral bij vrouwen met perianale ziekte voorafgaand aan de zwangerschap (OR 4,6; 95%-BI 1,8-11,4).
Ziekteprogressie na de bevalling leek minder frequent op te treden na een vaginale partus dan na een sectio, zowel bij vrouwen met actieve perianale ziekte (18% vs 31%, ns)
als bij vrouwen zonder actieve perianale ziekte (5% vs 14%, ns). Fistelgerelateerde complicaties na de bevallling deden zich niet vaker voor na episiotomie of tweedegraadsruptuur in vergelijking met een gaaf perineum. De auteurs concluderen daarom dat hoewel
er sprake is van een hoog sectiopercentage bij vrouwen met de ziekte van Crohn, een
beschermend effect van de sectio niet geobserveerd kon worden. Deze data dienen echter voorzichtig geïnterpreteerd te worden, gezien het feit dat een counfoundingeffect van
de indicatie voor de sectio niet uitgesloten kan worden.
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Vroege versus late epidurale
analgesie ijdens de baring: geen
verhoogd risico op kunstverlossing
Wassen M, Zuilen J, Roumen F, Epidurale analgesie is de meest effectieve vorm van pijnbestrijding tijdens de baring. Het
Smits L, Marcus M, Nijhuis J. effect echter op de uitkomst van de baring en modus van de partus wordt vaak ter disBJOG 2011, [Epub ahead of print] cussie gesteld in de literatuur. Een Cochrane-review uit 2005 toonde aan dat epidurale
analgesie resulteerde in een verhoogd risico op een vaginale kunstverlossing (gepoolde
RR 1,38; 95%-BI 1,24-1,53) in vergelijking met bevallingen zonder epidurale analgesie of
geen analgesie.
De laatste jaren is er in Nederland niet alleen een toename van het verzoek om epidurale
analgesie, maar ook vaak in een eerder stadium tijdens de baring.
In een systematische review werd de relatie tussen het moment van plaatsen van epidurale analgesie tijdens de baring onderzocht op het risico van een kunstverlossing.
Studies die voldeden aan de inclusiecriteria onderzochten het effect van vroege toediening van epidurale analgesie (gedefinieerd als een ontsluiting van 3 cm of minder) en late
toediening van EA (> 3 cm) op de modus van de partus bij nulliparae met een amenorroeduur van ≥ 36 weken. Uiteindelijk werden zes studies geselecteerd waarvan vijf gerandomiseerde gecontroleerde trials en één retrospectieve cohortstudie. In totaal werden
15.399 nulliparae met een spontaan begin van de baring of door middel van inleiding en
een verzoek tot pijnstilling geïncludeerd. Het risico op een sectio caesarea (gepoolde risk
ratio 1,02; 95%-BI 0,96-1,08) of vaginale kunstverlossing (gepoolde risk ratio 0,96, 95%BI 0,89-1,05) was niet significant verschillend tussen de beide groepen.
De auteurs concludeerden op basis van deze systematische review dat er geen verhoogd
risico bestaat op een sectio caesarea of vaginale kunstverlossing indien epidurale analgesie vroeg tijdens de baring wordt gegeven in vergelijking met late plaatsing van epidurale
analgesie.
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