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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 toepas-

sing van kennis en kunde in de uitoefening van het specialisme Obstetrie en
Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belangen van beoefenaars van
het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden te
behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden
van toezicht op de nascholing van opgeleide specialisten; het behartigen van de
belangen van de specialisten, alsmede de beoefenaars van dit specialisme, en in
het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking komende organen en instanties.
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dr. Velja Mijatovic
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De NVOG heeft nu een eigen kennisagenda, breed
gedragen en bottom-up gegenereerd, die de basis zal
zijn van een continu zorgevaluatieproces binnen het
verloskundig en gynaecologisch vakgebied. Het is
een levend document dat inzicht geeft in welke thema’s per subspecialisme van belang zijn. Daaruit
komen weer kennislacunes voort die in de vorm van
onderzoekvoorstellen voor subsidie in aanmerking
zouden kunnen komen.
De vraag die zich vervolgens opdringt, is hoe het
eigenlijk staat met de beschikbare gelden voor
wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Zoals met
vele zaken het geval is, is ook het budget voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie in de afgelopen
jaren onder invloed van crisis en bezuinigingen gereduceerd. Het Rathenau Instituut toonde onlangs in
hun jaarlijks overzicht van Nederlandse onderzoeksbudget dat de uitgaven in de komende jaren dreigen
af te glijden tot het laagste peil in twintig jaar tijd. Op
dit moment geeft Nederland een kleine 2% van het
bruto binnenlands product (bbp) uit aan onderzoek.
Hiervan komt ongeveer de helft voor de rekening van
de overheid en de rest wordt aangevuld door het
bedrijfsleven. Volgens het Rathenau Instituut zouden
de publieke uitgaven over vier jaar uitkomen op 0,6
% van het bbp. Dit vertaalt zich concreet in een
daling van ruim 200 miljoen euro vanuit de overheid
in 2020 ten opzichte van nu. Dit zal zeker ook zijn
weerslag hebben op het budget voor doelmatigheidsonderzoek wat nu bijna 0,2% van het totale budget
omvat.
In Nederland wordt wetenschappelijk onderzoek dat
medische interventies evalueert op effecten en kosten sinds 1999 gefinancierd door ZonMW. Talloze
studies uit het NVOG-consortium zijn hiermee gerealiseerd en hebben bijgedragen aan de onderbouwing
van onze richtlijnen en het overheidsbeleid gericht
op gepast gebruik van zorg. Daarmee is veel bereikt.
Echter, in de afgelopen jaren is het budget wat
ZonMw heeft te verdelen voor doelmatigheidsonderzoek met ongeveer 35% gereduceerd. Een verdere
verlaging van het budget in de komende vier jaar is
te verwachten en zal gepaard gaan met een nog
lagere slagingskans per ingediend onderzoekvoorstel. Dit perspectief baart mij zorgen en het noodzaakt om na te denken over nieuwe fondsen voor
medische research and development (R&D) om onze
wetenschappelijke ambities waar te kunnen maken.
Een natuurlijke kandidaat om als additioneel R&D

fonds op te treden is de zorgverzekeraar. Thans hebben zorgverzekeraars geen winstoogmerk. Dus als
zorgverzekeraars geld overhouden, wordt dat
gebruikt om de premie laag te houden en zo de concurrentiepositie te verstevigen. Ook wordt de winst
gebruikt om een geldbuffer, een slordige 10 miljard
euro, te creëren en daarmee te voldoen aan de
steeds strenger wordende eisen van financiële toezichthouders. Echter, een deel van deze geldbuffer
zou ook kunnen worden gebruikt voor structurele
financiering van medisch wetenschappelijk onderzoek. Het is dan ook vreemd dat de zorgverzekeraar
niet betrokken is bij de financiering van doelmatigheidsonderzoek terwijl in het bedrijfsleven het volstrekt normaal is om minimaal 10% van het totale
jaarlijkse budget te investeren in R&D. Bovendien is
bewezen dat doelmatigheidsonderzoek per jaar aan
besparing, het drievoudige van het budget uitgegeven
aan onderzoek oplevert.
De tijd is rijp dat de zorgverzekeraar deze rol op zich
gaat nemen en het toevoegt aan de lijst van activiteiten binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij is het van belang dat het besef groeit
bij de zorgverzekeraar dat investeren in R&D niet
alleen maar geld kost maar ook geld oplevert. Een
belangrijke eerste stap is hiervoor gezet in het Leading the Change project, waarin zorgverzekeraars
gezamenlijk doelmatigheidsonderzoek van verschillende wetenschappelijke beroepsverenigingen zullen
gaan financieren. De NVOG mag in de komende
jaren vier projecten uitvoeren, waarmee dan ook
direct een deel van de NVOG-kennisagenda is gefinancierd. Een duurzame 'win-win-situatie' die ons
allen beter maakt. En beter worden, daar gaat het
om in de zorg.

16/07

bestuur nvog

Gynaecoloog van de toekomst
prof. dr. J.M.M. van Lith

‘De NVOG bewaakt als wetenschappelijke vereniging
de kwaliteit van de vrouwengezondheidszorg in het
algemeen en van de gynaecologische, obstetrische en
voortplantingsgeneeskundige (sub)specialismen in
het bijzonder. Als belangenbehartiger stimuleert en
onderbouwt zij de maatschappelijke positie van deze
specialismen en hun professionele beoefenaren.’
Wat is vrouwengezondheidszorg? Het werkterrein
van de gynaecoloog, de vrouwenarts, lijkt redelijk
omschreven. De eindtermen van de opleiding zijn de
weerslag van de dagelijkse praktijk. Die praktijk is
dynamisch en aan verandering onderhevig. Met enige
regelmaat passen we het opleidingscurriculum aan.
NVOG-stukken lezend en discussies beluisterend zijn
wij vooral bezig met de ‘vrouwengezondheidszorg in
het bijzonder’. De thema’s in BOEG en de pijlerstructuur van de NVOG maken dit zichtbaar en laten zien
hoe gefragmenteerd we eigenlijk zijn.
In de verschillende rapporten die aandacht geven
aan de toekomst van de gezondheidszorg wordt duidelijk dat de gezondheidszorg vraagt om samenhang
en ontschotting en een shift van zorg en ziekte naar
gezondheid en gedrag. De behoefte aan meer generalisme van zorgverleners is groot. De NVOG heeft
altijd oog en oor gehad voor maatschappelijke ontwikkelingen en daar een leidende rol in genomen.
Een en ander overziend is het een goed moment ons
te heroriënteren op vrouwengezondheidszorg en
onze positie daarin.
Anthony Falconer geeft als volgt richting aan de heroriëntatie in het zeer lezenswaardige Tomorrow’s
specialist van de RCOG (2012): A continuum in time
‘from cradle to grave’ offers a novel opportunity to
examine the life course of women in a model that
shifts the emphasis from intervention with treatment
to prevention of illness. Dit is geen wereldschokkende vaststelling, en is ook in Nederland al door
velen gedaan. De benadering past in het tijdsgewricht en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
De uitdaging voor de NVOG is dit bewust te benoemen en betekenis en eigen richting te geven.
Falconer vervolgt met: Such a change in emphasis
and philosophy of health care will require a revision
in the way that our healthcare professionals respond
to contemporary challenges, both in their approach
to women and in the manner in which they provide
care. Any changes to professional structures recom-

mended must embrace the current economic constraints and provide evidence of appropriate cost
benefits to the service. In onze praktijken, met alle
regeldruk en administratieve lasten zullen we tijd
moeten maken om deze change invulling te geven.
Hoe moeten of kunnen we de vrouw benaderen? Op
welke wijze kunnen we onze zorgverlening veranderen? Zijn we in staat Value Based Health Care (VBHC)
te implementeren?
Wij zijn opgeleid, gericht op interventie en behandeling in een ziekenhuisomgeving. Invulling geven aan
veranderingen met als uitgangspunt preventie, patiënt centraal en VBHC, zal niet eenvoudig zijn, ingaan
tegen ons gevoel en soms ons belang en ongetwijfeld
emoties met zich meebrengen. De dokter van de toekomst werkt anders, net zoals wij anders werken
dan in onze opleidingstijd. In de verschillende subspecialismen is aandacht voor het bredere perspectief van vrouwengezondheidszorg wel degelijk zichtbaar. Voorbeelden zijn behoud van vruchtbaarheid in
de oncologie, follow up van diabetes na de zwangerschap, en one-stop poli etc. In de regio’s bestaan vele
samenwerkingsverbanden met huisartsen, verloskundigen, andere ziekenhuizen en andere specialismen. Deze verbanden geven vaak onbewust vorm
aan vrouwengezondheidszorg ‘in het algemeen’.
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld de vrouwengezondheidszorg van de toekomst in de breedste zin
van het woord te definiëren en op basis daarvan
vorm te geven aan ‘de gynaecoloog van de toekomst’.
Wij zullen actief de vrouw centraal stellen en betrekken, met bestaande patientverenigingen in gesprek
gaan over dit onderwerp en de mogelijkheden van
een NVOG vrouwennetwerk onderzoeken. Vanzelfsprekend komen we naar je toe, om met alle leden
en aspirant-leden en met koepels en pijlers vorm te
geven aan dit belangrijke speerpunt. De discussie
over onze heroriëntatie vindt daarnaast plaats met
andere stakeholders, zoals de Federatie Medisch
Specialismen, andere wetenschappelijke verenigingen, huisartsen en public health, verloskundigen,
beleidsmakers, verzekeraars en bestuurders. De deur
van het bestuur staat open en we horen ook nu al
graag je ideeën en gedachten.
Deze brede discussie moet leiden tot een praktisch
document dat het fundament is voor de toekomst
van vrouwengezondheidszorg, de rol van de gynaecoloog in deze en de missie van de NVOG.
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Meet VSO: werken in een
ontwikkelingsland
VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie
die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een
rechtvaardiger wereld zonder armoede. Op aanvraag
van lokale organisaties in ontwikkelingslanden zenden zij deskundigen uit die hun kennis en ervaring
daar delen. Lokale organisaties kunnen daardoor
hun werk effectiever doen. VSO heeft een paar honderd vacatures per jaar in Afrika en Azië. Wilt u
weten wat VSO te bieden heeft? Kom dan naar de
Meet VSO op zaterdag 24 september in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kan men presentaties bijwonen over werken in een ontwikkelingsland, de mogelijkheden binnen ieders vakgebied en de
sollicitatieprocedure van VSO. Daarnaast vertellen
uitgezonden deskundigen over hun persoonlijke
ervaringen en uitdagingen en is er gelegenheid voor
specifieke vragen, bijvoorbeeld over praktische en
financiële zaken.
Meer informatie op www.vso.nl.

hen een sneller herstel en snellere integratie binnen
de maatschappij te kunnen bieden na gynaecologische zorg. Brölmann – een nationaal én internationaal zeer gekend gynaecoloog met onder meer tal
van publicaties en prijzen op zijn naam – was verbonden aan de strategische leerstoel ‘Algemene
gynaecologie, in het bijzonder de endoscopische chirurgie'. Als opleider en hoogleraar heeft hij vele vakgenoten gestimuleerd tot wetenschappelijk onderzoek. Maar zo had hij door de jaren heen ook zitting
in vele toonaangevende werkgroepen, wetenschappelijke verenigingen en adviescolleges.

COGI-congres 2016
in Amsterdam

Koninklijke onderscheiding
voor prof. Hans Brölmann
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Vrijdag 1 juli jl. is prof. Hans Brölmann benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde
tijdens zijn afscheid als hoogleraar en gynaecoloog
binnen het VUmc. Door de jaren heen heeft Brölmann zich op buitengewone wijze ingezet om vrouwen die een gynaecologische ingreep moesten
ondergaan beter te kunnen helpen. Maar óók om
Prof. Hans Brölmann geflankeerd door Mirjam van 't
Veld, burgemeester van Amstelveen.

Het 24ste Controversies in Obstetrics, Gynecology
and Infertility (COGI) congres wordt dit jaar in
Amsterdam gehouden van 10-13 november in de
Beurs van Berlage. Het programma is, zoals gebruikelijk, subspecialisme overstijgend en van een hoog
niveau. Talloze nationale en internationale experts
zullen hun bijdrage leveren aan discussie en consensus vorming ten aanzien van talloze controversen in
ons vakgebied. Actuele topics en thema’s zoals fertiliteitspreservatie, implantatie, gene editing, IVF,
endometriose, myomen, nicheproblematiek, HPV
screening & vaccins, vroeggeboorte, preeclampsie en
NIPT zullen van verschillende kanten worden belicht.
Ook zal er veel aandacht zijn voor innovatie in
wetenschap en techniek. Vroege inschrijving (early
fee) sluit op 15 september. Meer informatie op www.
congressmed.cm/cogi

16/07 actueel
NVOG-kennisagenda
dr. M.A. Oudijk
dr. V. Mijatovic
namens de NVOG-koepel wetenschap

Op 22 september 2016 wordt het eerste exemplaar van de NVOG-kennisagenda gepresenteerd
in de Domus Medica. In een recordtijd is het de
NVOG gelukt om te komen tot een kennisagenda
die alle delen van het vakgebied beslaat en die tot
stand is gekomen met input van de leden van de
NVOG en diverse patiëntenorganisaties.

Tabel 1: Verdeling totale respons 2016 (285) over
de verschillende vakgebieden
Gynaecologie
75
Foeto-maternale geneeskunde (FMG)
83
Oncologie
85
Voortplantingsgeneeskunde (VPG)
42

In de afgelopen jaren is door het ministerie van VWS,
de Federatie van Medisch Specialisten en patiëntenorganisaties de wens uitgesproken dat medischwetenschappelijke verenigingen een meerjarenplan
presenteren, genaamd wetenschapsagenda of kennisagenda, waarin de tien meest urgente thema’s
voor onderzoek voor een periode van drie tot vijf
jaar worden beschreven, en die tot stand is gekomen
via een heldere democratische prioritering.
De NVOG heeft deze taak op zich genomen en het
bestuur heeft in januari 2016 besloten tot de vorming
van de NVOG-kennisagenda.

voering in kaart te brengen. Deze twee lijsten van
kennislacunes, samen met de prioriteringslijsten van
2014 en 2015 zijn aangeleverd aan de pijlers om binnen de pijler een prioritering aan te brengen. Elke
pijler heeft hierbij een eigen proces gehanteerd, die
zal worden beschreven in de NVOG-kennisagenda.

Uitgangspunten van de NVOG kennisagenda zijn:
1. Inzicht verkrijgen in de wetenschappelijke prestaties van de leden van de NVOG.
2. 
Inventariseren van de belangrijkste onderzoeksthema’s binnen het vakgebied Gynaecologie en
Verloskunde.
3. Inventariseren van de meest urgente kennislacunes/onderzoeksvragen binnen het vakgebied
Gynaecologie en Verloskunde.
4. Opstellen van een breedgedragen NVOG-kennisagenda voor de jaren 2016-2019 en het geven van
een aanzet tot gezamenlijke uitvoering van de
agenda.
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In januari van dit jaar heeft de Koepel wetenschap
deze opdracht van het bestuur ontvangen en in
nauwe samenwerking met de Koepel kwaliteit en de
leden van het Kwaliteitscirkeloverleg en na advies
van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, de
procedure voor de totstandkoming van de NVOGkennisagenda in gang gezet. De NPCF, als vertegenwoordiger van alle relevante patiëntenorganisaties is
in een vroeg stadium hierbij betrokken.
Alle leden van de NVOG is gevraagd om thema’s en
kennislacunes aan te leveren, waaraan ruim respons
van totaal 285 kennislacunes is gegeven.
Tevens werden de NVOG-richtlijnen doorgenomen
om alle standpunten met een laag niveau van bewijs-

Op 1 juni j.l. vond de kennisagendaconferentie plaats
in de Domus Medica, waar een zeer goede opkomst
was van bijna honderd leden van de NVOG en vertegenwoordigers van zes patiëntenverenigingen. In de
middagsessie vergaderden de pijlers apart om te
komen tot een top van onderzoeksthema’s met daaronder vallende kennislacunes. Deze werden in de
plenaire avondsessie gepresenteerd door de pijlervertegenwoordiger. Aansluitend werden er twee
adviserende stemrondes gehouden, één per pijler en
één overkoepelende stemronde. Hieruit is een lijst
van tien meest urgente onderzoeksthema’s met kennislacunes samengesteld.
Op 13 juni vond vervolgens een bijeenkomst plaats
waar leden van Koepel wetenschap, Koepel kwaliteit, vertegenwoordigers van de pijlers en Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KiMS) aanwezig
waren. De discussies tussen de verschillende pijlers
en leden van de koepels wetenschap en kwaliteit
waren intens en het was niet eenvoudig om te komen
tot een overkoepelende lijst van tien meest urgente
onderzoeksthema’s. Het advies van het KiMS was
om alleen thema’s geschikt voor doelmatigheids
onderzoek op te nemen in de lijst van tien meest
urgente onderzoeksthema’s. Uiteraard zullen de thema’s die hoog geprioriteerd zijn, maar buiten dit type
onderzoek vallen wel worden opgenomen in de kennisagenda onder de lijst meest urgente onderzoeksthema’s per pijler. Er werd besloten het definitieve
besluit over te laten aan het bestuur van de NVOG.
De door de pijlers geprioriteerde onderwerpen en de
adviserende stemming van 1 juni én de discussie van
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13 juni is hierin meegenomen en is voorgelegd aan
het bestuur. Deze heeft hierop de definitieve lijst
vastgesteld en goedgekeurd.
Uitgangspunt was om te komen tot een breed gedragen kennisagenda, en uit de lijst valt op te maken dat
alle delen van ons vakgebied zijn vertegenwoordigd.
De lijst van tien meest urgente onderzoeksthema’s
en kennislacunes is voor een periode van drie jaar
vastgesteld. Na die periode dient de kennisagenda te
worden geëvalueerd en herzien. De NVOG is van
mening dat translationeel en basaal onderzoek een
zeer belangrijke bijdrage leveren aan de wetenschappelijke vooruitgang van het vak. In de lijst van meest
urgente onderzoeksthema’s per pijler zijn dan ook
thema’s ondergebracht die vallen onder dit type
onderzoek. Hierbij wordt benadrukt dat in de lijst
van tien onderwerpen geen rangorde is aangebracht.
Meest urgente onderzoeksthema’s t.b.v. NVOGmeerjaren-kennisagenda
Thema behandeling benigne ADNEX-pathologie
•	
Strategie ter preventie ovariumcarcinoom bij
adnexafwijking
- Tubectomie bij hysterectomie
-U
 nilateraal versus bilateraal adnexextirpatie bij
post-menopauzale vrouwen
-C
 ystectomie bij endometriose-cyste
- S trategiedifferentiatie maligne versus benigne
(betrouwbaarheid ECHO)
Thema risicoselectie prolaps
•	Vergelijkende chirurgische therapieën voor prolaps, uitkomst: recidief prolaps met klachten op
korte en lange termijn
- Laparoscopische versus vaginale behandeling
van een recidief cystocele na MESH
Thema Uterussparende behandelingen AUB
(abnormaal uterien bloedverlies): kortetermijn- en
langetermijneffecten (incl. reproductieve uitkomst)
- E ffect Ulipristal versus usual care voor behandeling AUB
-W
 erking en bijwerkingen Mirena bij bijzondere
indicaties
Thema Groeivertraging
• Corticosteroiden gebruik bij IUGR
•	De waarde van doppleronderzoek bij IUGR
-C
 erebroplacentaire ratio bij opsporing van late
IUGR
-V
 erbetering van de neonatale uitkomst bij
gebruik van doppleronderzoek
Thema Interventies partus
• Preventie infecties
- Maternale koorts bij epidural-anesthesie:
expectatief beleid versus antibiotica

Thema Diabetes Gravidarum
• Management DG volgens WHO-criteria 1999 versus
2013
Thema Nazorg gynaecologische tumoren
• Preventie bijwerkingen
•	Effectiviteit: kosten effectiviteit (nazorgplan versus
routinezorg)
•	Rehabilitatie
Thema vruchtbaarheidsstoornissen
• Luteal support met hCG vs Progesteron bij IVF stimulatie: kans op zwangerschap
• Het vaststellen wat doelmatiger is: embryotransfer
op dag 3 of op dag 5 in termen van de cumulatieve
kans op een levend geboren kind per cyclus (inclusief gecryopreserveerde embryo’s)
Thema fertiliteitsbehoud
•	Is bij een ernstige endometriose met ovariumcyste
en kinderwens het effectiever om eerst te opereren of eerst een behandeling voor de kinderwens
aan te bieden?
	Kans op beschadiging ovariële reserve, infectueuze complicatie, en zwangerschapskans per tijd
van behandeling.
Thema Jonge Zwangerschap
• Welke factoren zijn van belang in het implantatieproces? Kunnen therapeutische interventies het
implantatieproces beïnvloeden?
-B
 estuderen van de frequentie van endometriumfunctieafwijkingen in de populatie van infertiele
paren.
De inhoud van de kennisagenda en de lijst van tien
meest urgente onderzoeksthema’s kunnen worden
gebruikt om financiering te verkrijgen bij verschillende subsidieverstrekkers. Deze hebben dan de verzekering dat studievoorstellen/subsidieaanvragen
een groot draagvlak hebben onder de leden van de
vereniging en gesteund zijn door de patiëntenorganisaties.
De voorzitters van de pijlers is reeds gevraagd om
binnen de pijlers te besluiten welke kennislacunes
en/of onderzoeksvragen geschikt zijn om in te dienen
voor de ZonMw-programma’s ‘Doelmatigheidsonderzoek’ (deadline 4 oktober 2016) en ‘Goed Gebruik
Geneesmiddelen’ (deadline 27 september 2016). Het
advies van de werkgroep van de NVOG-kennisagenda is om per pijler enkele projectideeën aan te
leveren die opgenomen zijn in de NVOG-kennisagenda, bij voorkeur in de lijst van meest urgente
onderzoeksthema’s, zodat bij de indiening kan worden verwezen naar de NVOG-kennisagenda.
De projectleider en hoofdaanvrager dienen experts
te zijn op betreffend onderwerp en bij voorkeur over
bewezen kwaliteiten te beschikken om een dergelijk
groot multicenter project tot een goed einde te kunnen brengen. De projectleider en hoofdaanvrager
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hebben de verantwoordelijkheid om een (landelijke)
brede projectgroep samen te stellen in overleg met
de wetenschapscommissie van de pijler. De haalbaarheid van de studie en mogelijke interferentie
met andere lopende studies dient te worden beoordeeld samen met het NVOG Consortium.
De unieke kans die dit project biedt is om te laten
zien dat wij als NVOG in staat zijn de aangedragen
onderzoeksthema’s gezamenlijk kunnen aanpakken
en oplossen. Nu we gezamenlijk tot één NVOG kennisagenda zijn gekomen, biedt het de mogelijkheid
om meer verbinding te zoeken. Veel onderwerpen
treft meerdere pijlers, als we bijvoorbeeld kijken
naar het hoogst eindigende thema binnen de benigne
gynaecologie, ‘Thema behandeling adnexpathologie,
strategie ter preventie ovariumcarcinoom bij
adnexafwijking’, dan zou men heel goed kunnen
samenwerken met de pijler oncologie en gebruikmaken van elkaars expertise. Zo kan de pijler VPG met
meerdere onderwerpen weer profiteren van de
expertise van de pijler FMG, als men obstetrische of
neonatologische uitkomsten als primaire of secundaire uitkomstmaat heeft. In de ontwerpfase van een
onderzoeksvoorstel kan men al beginnen met
samenwerken. Ook de samenwerking met de ziekenhuizen en de leden die participeren is van groot
belang. Door actieve samenwerking van vele ziekenhuizen en actieve participatie van de leden, zijn we

in staat de onderzoeken vlot uit te voeren en zo snel
tot een resultaat te komen om de kennislacune te
dichten. De cirkel is niet rond bij het afronden van
een onderzoek. Implementatie is een belangrijk deel
van de kwaliteitscirkel en ook hier wordt aandacht
aan besteed in de NVOG kennisagenda. We weten
uit eerdere studies dat de implementatie van de
resultaten van een onderzoek beter en sneller verloopt in ziekenhuizen die hebben geparticipeerd in
de consortium onderzoeken.
In het najaar zullen we samen met de betrokken partijen terugblikken op de procedure voor de kennisagenda en daar waar nodig de procedure aanpassen,
zodat we over enkele jaren wellicht een nog betere
en misschien zelfs wel vlottere procedure kunnen
doorlopen.
De kennisagenda zal aan alle leden worden aangeboden in PDF format, en ook online te raadplegen zijn.
De gedrukte exemplaren zijn voornamelijk voor de
meest betrokken stakeholders, subsidieverstrekkers
en overheidsorganen. Zoals gezegd wordt het eerste
exemplaar op 22 september uitgereikt. Omdat het
een succes is van de gehele vereniging, willen we
graag alle leden de gelegenheid bieden hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden via
wetenschap@nvog.nl

Anke Heitkamp is tropenarts en gynaecoloog.
Tijdens de opleiding verbonden aan het VUmc
deed zij een 3 maanden exchange en een
afsluitende differentiatie stage van 6 maanden
in Tygerberg ziekenhuis, Kaapstad, Zuid Afrika.
Het wonen en werken is er uitdagend op vele
fronten, inmiddels woont ze er een jaar en
werkt ze in verschillende klinieken in de
publieke sector en is ze bezig met een promotie onderzoek, een samenwerking tussen Stellenbosch Universiteit en VUmc, over de ernstige maternale morbiditeit en mortaliteit.
Lees haar blog op www.ntog.nl
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Cape Town, ‘the Mother City’

Anke blogt

Terwijl ik de trap van het vliegtuig afloop hoor ik
mezelf een diepe zucht maken, meteen besef ik
dat ik echt niet zoveel warme truien mee had hoeven nemen vanuit de frisse zomer in Nederland.
De zon prikt op mijn zwarte stretchbroek en ik
verlang naar een paar slippers, om mijn voeten
met wat frisse lucht te verblijden. Ik kijk om me
heen en zie daar Table Mountain die waakt over
‘the Mother City’.
Verder lezen? www.ntog.nl

16/07 wim schellekens stichting
Tempora mutantur et
nos cum illis
(Tijden veranderen, en wij veranderen mee)
Het is ruim twintig jaar geleden dat Louis Schellekens de Wim Schellekens Stichting oprichtte ter
nagedachtenis van zijn vader en leermeester, met
als doel het bevorderen van kennis en het stimuleren van onderzoek op het gebied van de verloskunde, de gynaecologie en de menselijke voortplanting. Tijd voor een evaluatie van de
activiteiten van de Stichting en een blik op de toekomst.
Wim Schellekens was tussen 1920 en 1955 een
bekend gynaecoloog in het voormalige Johannes de
Deo ziekenhuis in Den Haag, zoals het Medisch Centrum Haaglanden toen heette. Hij heeft diverse
gynaecologen opgeleid die zelf weer aan het begin
stonden van de carrière van de opleiders van onze
opleiders. Maar de meeste namen zullen onze jonge
collega’s niet meer bekend voorkomen.
Louis Schellekens, oud-voorzitter van de NVOG, is
zijn zoon en oud-assistent. Hij praktiseerde en was
A-opleider in het de Wever ziekenhuis te Heerlen,
tegenwoordig het Zuyderland Medisch Centrum
genaamd, maar onderbrak zijn carrière twee maal
gedurende respectievelijk twee en vijf jaar om als
staflid in het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen te
werken. Hij stond op zijn beurt aan het begin van de
carrière van (oud)collega’s zoals de hoogleraren
Kenemans, Evers, en Heineman.
Om de twee jaar werd door de Wim Schellekens
Stichting een symposium georganiseerd in het
Medisch Centrum Haaglanden. Het eerste symposium in 1996 had als thema Why do women menstruate?, het tiende in 2014 'Het komt allemaal uit het
lab', met als voornaamste onderwerp de actuele
NIPT-test. Vooraanstaande sprekers uit binnen- en
buitenland waren te gast. Voor deze symposia werden ook jonge onderzoekers uitgenodigd om hun
onderzoek te presenteren. De beste junior voordracht werd beloond met een bronzen beeldje en
een geldprijs. Ook werd in de jaren 1998-2010 zesmaal een subsidie verleend voor een wetenschappelijk onderzoek dat bij voorkeur verband hield met
het thema van het symposium.
Sinds 2000 sponsort de Stichting jaarlijks de komst

Pijler
Gynaecologie
Foeto-maternale geneeskunde
Oncologie
Voortplantingsgeneeskunde

Wim Schellekens

Louis Schellekens

van een gasthoogleraar. Beurtelings nodigt de staf
van het Radboudumc te Nijmegen en het MUMC te
Maastricht een autoriteit op een deelgebied van ons
specialisme uit als visiting professor. Voorbeelden
zijn John Collins, John Shepard en Diana Harper. Bij
dit werkbezoek is op beide locaties tijd voor een uitgebreid contact met de staf van de betreffende afdeling. Voor de visiting professor lectures wordt een zo
breed mogelijk publiek uitgenodigd, waarbij ook de
werkgroepen van de NVOG worden betrokken. Tenslotte worden sinds 2006 tijdens ieder Gynaecongres
de beste voordrachten in de sessie 'Talent in onderzoek' en 'Flitspresentaties' door de Stichting beloond
met een geldprijs.
Gezien het grote aanbod aan symposia en congressen, maar ook de diverse verplichte cursussen voor
AIOS, wil de Stichting haar bakens verzetten.
Bestuur en wetenschappelijke raad hebben besloten
om in 2016 geen eigen symposium meer te organiseren, maar zich te oriënteren op bestaande activiteiten binnen de doelstellingen van de Stichting.
Om die reden is contact gezocht met het bestuur van
de NVOG en de VAGO en met de voorzitters van de
pijlers. Een VAGO-lid is toegetreden tot de wetenschappelijke raad. Uit het overleg is het voorstel
gekomen elk jaar op de pijlerdag van twee pijlers
een aantal sprekers te sponsoren, waardoor het programma nog aantrekkelijker gemaakt kan worden.
Zo ontstaat er een cyclus, waarbij elke pijler eens in
de twee jaar door de Stichting gesponsord wordt.

| deadline
| 1 januari oneven jaren
| 1 mei oneven jaren
| 1 januari even jaren
| 1 mei even jaren

| periode van verschijnen
| laatste oneven en even jaar, b.v. 2015-2016
| laatste oneven en even jaar, b.v. 2015-2016
| laatste even en oneven jaar, b.v. 2016-2017
| laatste even en oneven jaar, b.v. 2016-2017
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Het plan is ook om op die pijlerdagen een prijs uit te
reiken, de zogenaamde Louis Schellekens trofee,
voor het beste proefschrift dat in de achterliggende
twee jaar in het betreffende aandachtsgebied is verschenen. Er zullen per jaar dus twee prijzen uitgereikt worden. Daartoe zal per aandachtsgebied een
jury worden ingesteld bestaande uit drie hoogleraren. Zij beoordelen de inzendingen op originaliteit,
opzet, impact en persoonlijke inzet. Met de trofee is
een geldprijs van 1000 euro gemoeid.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris
van de wetenschappelijke raad van de stichting door
toezending van drie exemplaren van het proefschrift
samen met een curriculum vitae. Voor het postadres
wordt verwezen naar de gegevens van de stichting
op de NVOG site, onder verwante organisaties. De
deadline voor de verschillende pijlers staat vermeld
in onderstaande tabel, evenals de periode waarin de
proefschriften verschenen moeten zijn.
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Op de pijlerdag wordt bekend gemaakt wie de winnaar is. De laureaat wordt bijtijds geïnformeerd,
zodat die op de pijlerdag aanwezig kan zijn en eventueel een voordracht kan houden.
Omdat de pijlers positief hebben gereageerd wordt
in 2016 een begin gemaakt met deze nieuwe samenwerking. Incidenteel zullen ook andere sponsorverzoeken worden gehonoreerd. De Wim Schellekensprijzen op de gynaecongressen en de activiteiten
rond de Visiting Professor zullen blijven bestaan.
Meer informatie over de Stichting vindt u op de website van de NVOG onder 'verwante organisaties'.
De wetenschappelijke raad,
drs. M.A.T. Berghuis
prof. dr. D.D.M. Braat voorzitter
dr. C.J.C.M. Hamilton secretaris
dr. M.J. Kagie
dr. J.W.M. Maas
prof. dr. M.E.A. Spaanderman

16/07
#ARTICLESTART: Obstetrische diagnosen op een grote perifere Nederlandse intensive care | 2016-07 | 325-330 | Sijbrandij, Savenkoul, van der Garde, Samlal, Tjan

Obstetrische diagnosen op een grote
perifere Nederlandse intensive care
drs. F. Sijbrandij ANIOS gynaecologie, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
drs. C. Savelkoul ANIOS intensive care, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
drs. M. van der Garde AIOS gynaecologie, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
dr. R.A.K. Samlal gynaecoloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
drs. D.H.T. Tjan anaesthesioloog-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

Deze retrospectieve studie betreft een analyse
van opnamediagnosen van patiënten, om obstetrische redenen opgenomen op een 'level 3 Intensive Care' (IC) tussen 2011 en 2015. Daarnaast worden de interventies en uitkomsten beschreven.
Hemorrhagia postpartum (fluxus) was de meest
voorkomende obstetrische indicatie voor ICopname. Het tijdig herkennen van een acuut vitaal
bedreigde patiënte is essentieel in de behandeling van obstetrische urgenties om maternale
morbiditeit en mortaliteit te minimaliseren.
Ernstige maternale morbiditeit tijdens de zwangerschap is een wereldwijd probleem met het risico van
maternale sterfte.1,2 De meest voorkomende oorzaken van maternale sterfte in Nederland zijn (pre-)
eclampsie, trombo-embolie en sepsis.3,4 De meest
voorkomende oorzaak van maternale morbiditeit is
een fluxus.5
Acuut vitaal bedreigde patiënten dienen dan ook tijdig herkend en behandeld te worden op een medium
dan wel intensive care (MC en IC). Dit kan bijdragen
aan een betere uitkomst en het voorkomen van
maternale sterfte. Zowel tijdens de zwangerschap als
postpartum kan de IC belangrijke extra zorg bieden
om de vitale functies continue te monitoren en te
ondersteunen.
In Nederland zijn de mogelijkheden voor maternale
bewaking van vitale functies op de verloskamers
beperkt. Het betreft saturatiemeting, continue noninvasieve dan wel invasieve bloeddrukmeting of het
inbrengen van een centraal veneuze katheter voor
bijvoorbeeld het meten van de centraalveneuze druk
dan wel centraal veneuze zuurstofsaturatie. In het
Ziekenhuis Gelderse Vallei kan op de verloskamer
zuurstofsaturatiemeting, hartritmebewaking en noninvasieve bloeddrukmeting worden verricht. Op een

IC dan wel MC is het daarnaast mogelijk om orgaanondersteunende therapieën aan te bieden zoals
mechanische beademing, hemodynamische ondersteuning door middel van vasopressie en/of inotropie
en middels dialyse.
Opname op de IC is vereist bij alle vitaal bedreigde
patiënten met multi-orgaanfalen. Op een MC worden
veelal patiënten opgenomen met mono-orgaanfalen
zonder beademingsbehoefte. In het algemeen geldt
dat bij een vitaal bedreigde patiënt een juiste timing
van de opname van groot belang is. Vertraging van
adequate resuscitatie kan leiden tot achteruitgang
van orgaanfuncties die anders mogelijk behouden
hadden kunnen worden. Herkenning van de vitaal
bedreigde patiënt is daarbij van essentieel belang.
Het primaire doel van deze studie is om een overzicht te geven van diagnosen waarmee obstetrische
patiënten worden opgenomen op de IC. Daarnaast
zullen de opname criteria, interventies en kortetermijnuitkomsten worden beschreven.

Methode
Deze retrospectieve analyse werd uitgevoerd met
data van patiënten die tussen januari 2011 en oktober
2015 op de IC van het Ziekenhuis Gelderse Vallei
(ZGV) in Ede waren opgenomen. Patiënten werden
op basis van hun ontslagcode in het ziekenhuisdatasysteem (Zis-Xcare) getraceerd.
Hierna werden specifieke patiëntengegevens geëxtraheerd uit het elektronisch datamanagementsysteem
(Metavision) van de IC. Patiëntkarakteristieken,
opnamediagnosen en opnamecriteria werden hieruit
geanalyseerd. De opnamediagnose werd gedefinieerd als het ziektebeeld waarmee de obstetrische
patiënt op de IC werd opgenomen. Een opnamecriterium was de reden waarvoor de patiënt intensieve
obstetrische zorg nodig had. Dit kon worden onder-
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verdeeld in drie categorieën: respiratoire insufficiëntie, hemodynamische instabiliteit of een combinatie
van respiratoire én hemodynamische instabiliteit. De
'obstetrische' patiënten zijn gedefinieerd als zwangere vrouwen (ongeacht de amenorroeduur) of vrouwen postpartum (tot 12 weken na de bevalling) met
een zwangerschapsgerelateerde complicatie. De kortetermijnuitkomsten waren opnameduur, foetale en
maternale overleving.
Een indicatie voor opname op de IC in het ZGV werd
altijd gesteld door een intensivist. Data werden
geanalyseerd met SPSS versie 22.0.

Resultaten
Tussen 2011 en 2015 werden vijfentwintig patiënten
opgenomen uit een totaal aantal bevallingen van
11.005, wat een incidentie van 2,3 per 1.000 tweedelijnsbevallingen betekent. Tabel 1 geeft de patiëntkenmerken weer.
De gemiddelde leeftijd was 30 jaar (spreiding 19-39
jaar), 16 vrouwen (64%) waren nullipara. In totaal
werden 3 patiënten (12%) antepartum opgenomen en
de overige 22 patiënten postpartum (88%). Totaal 13
van de 25 patiënten (52%) werden op de IC opgenomen na een sectio caesarea (SC). De antepartumgroep bestond uit patiënten die voor de bevalling
zwangerschapscomplicaties hadden ontwikkeld met
vitaal bedreigde functies. De populatie besloeg één
gemelligraviditeit, de overige zwangerschappen
waren eenlingen. Alle patiënten hadden een Kaukasische etniciteit.

Tabel 1. Patiënt gegevens
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Patiënten
Leeftijd
- < 20 jaar
- 21-25 jaar
- 26-30 jaar
- 31-35 jaar
- >36 jaar
Pariteit
- Nullipara
- Multipara
Zwangerschapsduur tijdens IC opname
- 1e trimester
- 2e trimester
- 3e trimester
- Postpartum
Bevalling
- Spontane vaginale baring
- Vaginale kunstverlossing
- Primaire sectio caesarea
- Secundaire sectio caesarea
- Antepartum

Aantal (percentage)
1
4
8
6
6

(4%)
(16%)
(32%)
(24%)
(24%)

16 (64%)
9 (36%)
0 (0%)
1 (4%)
2 (8%)
22 (88%)
6
3
5
8
3

(24%)
(12%)
(20%)
(32%)
(12%)

Opnamediagnosen
Fluxus
Tabel 2 laat de diagnosen zien waarmee patiënten
om obstetrische redenen werden opgenomen op de
IC. Fluxus postpartum was de grootste oorzaak voor
opname op de intensive care bij 14 patiënten (56%).
Na adequate behandeling van de fluxus werden patiënten postoperatief op de IC opgenomen voor bewaking en behandeling van zuur-baseverstoringen en
afwijkende stolling. Hemodynamische monitoring is
essentieel om verder bloedverlies tijdig te signaleren
en te kunnen couperen. Lichaamstemperatuur werd
nauwkeurig gemonitord: hypothermie werd gecorrigeerd en bij koorts werd sepsis diagnostiek en
behandeling geïnitieerd. Op de IC werd tevens de
vochtbalans nauwkeurig bijgehouden en werden
andere tekenen van shock geobserveerd zoals respiratoire verslechtering, oligurie of somnolentie en
daarop ingegrepen indien nodig.
Ernstige sepsis
Een ernstige sepsis onderscheidt zich van een sepsis
door de aanwezigheid van orgaanfalen. Van de vijf
patiënten die in verband met een ernstige sepsis
werden opgenomen was de bron van de sepsis respectievelijk pneumonie, abdominale sepsis ten
gevolge van serosaletsel bij een colonperforatie als
complicatie bij de SC., urosepsis en een endometritis. Bij één patiënt werd het infectiefocus niet gevonden. Alle vijf patiënten werden behandeld met breedspectrum antibiotica gericht op het infectiefocus en
daarna aangepast aan de hand van de microbiologische kweken. De patiënte met een colonperforatie
na een sectio onderging een relaparotomie waarbij
de darm werd overhecht; kweken werden afgenomen en de buik werd gespoeld.
Zwangerschapshypertensie
Vier patiënten werden opgenomen met een ernstige
therapie-resistente hypertensie (DBD ≥ 110 mmHg of
SBD ≥ 160 mmHg).6 Dit betrof bij één patiënt een
ernstige zwangerschapshypertensie, bij twee patiënten een pre-eclampsie dan wel HELLP-syndroom en
bij de laatste patiënt een status na eclampsie. In Ede
worden patiënten met een ernstige zwangerschapshypertensie die intraveneuze therapie behoeven, op
de verloskamer behandeld met labetolol. Tevens
wordt, indien geïndiceerd, magnesiumsulfaat toegediend. Indien de bloeddruk onvoldoende reageert op
labetolol intraveneus, worden patiënten overgeplaatst naar de IC. Op de MC/IC kan de arteriële
bloeddruk continu gemeten worden, met behulp van
een arteriële lijn, waardoor betere regulatie kan
plaatsvinden. Indien labetolol onvoldoende effect
heeft, wordt op de IC gekozen voor intraveneuze toediening van nicardipine en/of ketanserin. Frequente
laboratoriumbepalingen kunnen daarbij via een arterielijn gemakkelijk worden afgenomen zodat de elek-
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trolyten, leverfunctie en de stolling nauwkeurig worden gemonitord.
Overig
Één patiënte met een longembolie werd post partum
opgenomen vanwege respiratoire insufficiëntie met
hypoxie. Deze patiënte werd behandeld door middel
van therapeutisch antistolling (fraxiparine subcutaan)
en tijdelijk non-invasieve beademing. Op de IC werden ademhaling en hemodynamiek continu gemonitord met behulp van zuurstofsaturatiemeting, arteriële bloeddrukmeting, ritmebewaking en arteriële
bloedgassen. Arteriële bloedgassen werden frequent
afgenomen om de oxygenatie en ventilatie te vervolgen en tekenen van lactaat-acidose snel te registreren en corrigeren. Dagelijks werd bij deze patiënt
een echocardiogram gemaakt om de rechter en linker ventrikelfunctie te vervolgen.
Een tweede patiënte met in de voorgeschiedenis een
antifosfolipidensyndroom werd opgenomen met een
ernstige sepsis bij een pneumonie en daarbij ook respiratoire insufficiëntie waarvoor intubatie en mechanische beademing vereist was. Zij ontwikkelde daarbij multiorgaanfalen met leverinfarcten bij een
diffuse intravasale stolling met tekenen van leverfalen, een acuut coronair syndroom en nierfunctiestoornissen. Ondanks adequate volumeresuscitatie
en circulatoire ondersteuning ging zij progressief achteruit en ontwikkelde een lactaatacidose met daarbij
tekenen van leverfalen en hemodynamische instabiliteit. Zij werd overgeplaatst naar een tertiair centrum
alwaar zij wel stabiliseerde na een langdurig ICbeloop.

Opnamecriteria voor IC- of MC-opname
De redenen voor opname van patiënten op de IC
kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:
respiratoire insufficiëntie, hemodynamische instabiliteit of een combinatie van respiratoire én hemodyna-

Tabel 2. Opnamediagnosen
Etiologie/ diagnose
Totaal patiënten
Hemorraghia postpartum
- Fluxus (> 1L bloedverlies)
Hypertensieve ziekten
- Zwangerschapshypertensie
- Preeclampsie / HELLP syndroom
- Eclampsie
Sepsis
- Endometritis
- Abdominale sepsis
- Urosepsis
- Pneumosepsis
- Sepsis e.c.i.
Overig
- Longembolie
- Antifosfolipiden crisis

N (%)
25 (100)
14 (56)
14 (56)
4 (16)
1 (4)
2 (8)
1 (4)
5 (20)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
1 (4)

Tabel 3. Opnamecriteria voor IC
Opnamecriteria voor IC
Totaal patiënten
Respiratoire insufficiëntie
- Zuurstof therapie (> 10 L/min)
- NPPV
- Mechanische ventilatie
Hemodynamische instabiliteit
- Bloeddrukregulatie
- Volume resuscitatie
- Resuscitatie en medicamenteuze ondersteuning met O2 toediening
Respiratoire en hemodynamische insufficiëntie

N (%)
25 (100)
4 (16)
2 (8)
1 (4)
1 (4)
15 (60)
2 (8)
3 (12)
10 (40)
6 (24)

mische instabiliteit. Tabel 3 geeft een overzicht van
de indicaties voor opname op de intensive care.
Bij 15 van de 25 patiënten (60%) was er sprake van
hemodynamische instabiliteit. De reden van instabiliteit was onder andere hypovolemische en hemorragische shock of een septische shock. Bij 10 van de 15
patiënten waren behoudens volumeresuscitatie ook
vasopressoren of inotropica nodig om de bloeddruk
te stabiliseren. Volumeresuscitatie was voldoende bij
3 van de 15 patiënten en 2 van de 15 patiënten werden opgenomen ter bewaking van de bloeddruk zonder verdere interventie. Hier werd continu de bloeddruk gemonitord via een invasieve bloeddrukmeting.
Bij deze patiënten waren in 40% intraveneuze antihypertensiva nodig voor het controleren van de
bloeddruk (bijvoorbeeld labetalol, ketanserine of
nicardipine).
Een combinatie van respiratoire en hemodynamische
instabiliteit werd gezien bij 24% van de obstetrische
patiënten; 16% werd opgenomen in verband met
alleen respiratoire insufficiëntie. Alle patiënten kregen extra zuurstof en één patiënt werd ondersteund
met non-invasieve ventilatie (NIV). Een andere patiënt werd geïntubeerd en mechanisch beademd.
Twee patiënten hadden een non-rebreathing masker
met 15 liter O2 nodig.
Hemorrhagia postpartum (HPP) was de belangrijkste
opnamediagnose op de IC. In 14 van de 25 (56%)
patiënten die op de IC werden opgenomen betrof het
een HPP. In 11 van deze 14 patiënten (79%) betrof het
een massale fluxus (> 3 liter bloedverlies). Tabel 4
beschrijft de oorzaken, hoeveelheid bloedverlies en
de obstetrische interventies van deze groep. Eén patiënte werd opgenomen in verband met een uterusruptuur met 3 liter bloedverlies. Een andere patiënte
werd opgenomen na een hysteroscopie, vanwege het
verwijderen van een placentarest 3 maanden postpartum. Zij werd succesvol behandeld door middel
van embolisatie van de aa.uterinae. De meest voorkomende oorzaak van de fluxus was een uterusatonie (56%). Deze patiënten werden initieel behandeld
met uterotonica (Syntocinon en Nalador). Bij onvoldoende effect werd nagetast op de OK en vond
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Tabel 4. Specifieke kenmerken van patiënten met HPP (N=14)
Oorzaak

Fluxus o.b.v.

Modus partus

Fluxus

Atonie

Primaire SC

Fluxus

Atonie

Vaginaal

Fluxus

Atonie

Vaginale kunst
verlossing

Fluxus

Atonie

Primaire SC

Fluxus
Fluxus

Atonie
Atonie

Primaire SC
Secundaire SC

Fluxus

Atonie

Fluxus
Fluxus

Atonie
Retentio placentae

Vaginale kunst
verlossing
Secundaire SC
Vaginaal

Fluxus
Fluxus
Fluxus
Uterusruptuur
Nabloeding 3 maanden postpartum

Veneuze nabloeding
Cervixruptuur
Placentarest
Uterusruptuur
Placentarest

Secundaire SC
Secundaire SC
Vaginaal
Vaginaal
Vaginaal

Totaal
Interventie*
bloedverlies(ml)
5000 Uterotonica, B-lynch hechting gevolgd
door hysterectomie
4000 Uterotonica, natasten cervix inspectie
gevolgd door tamponade uterus met
gaas
3000 Uterotonica, natasten op OK , gevolgd
door laparotomie met onderbinden a.
hypogastrica bdz in combinatie met
B-lynch hechting
3000 Uterotonica waarna intra-uteriene
ballon tamponade (Bakri)
3000 Uterotonica
2000 Uterotonica waarna Endovasculaire
occlusie d.m.v. ballon iliaca interna
bdz in combinatie met
intra-uteriene ballon (Bakri)
2000 Uterotonica, natasten en cervix/vagina
inspectie op OK
3000 Uterotonica
3000 Uterotonica, manuele placenta
verwijdering gevolgd door tamponade
uterus met gaas
3500 Retroperitoneale bloeding overhecht
3000 Gehecht
4500 Uterotonica en natasten op OK
3000 Gehecht
2000 Hysteroscopie +
embolisatie a. uterina bdz

Legenda:
Interventie* = interventie naast medicamenteuze behandeling, SC = sectio caesarea, bdz = beiderzijds
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inspectie van vagina en cervix plaats. Indien het
bloedverlies aanhield werden aanvullende maatregelen genomen. Veelal werd dan een collega geconsulteerd. De mate van bloedverlies, het tempo waarin
dit optrad en de ervaring van de gynaecoloog
bepaalde de keuze van de vervolgstappen. In Ede is
het beleid om, mits de klinische situatie dit toelaat,
te kiezen voor een minder invasieve behandeling
zoals endovasculaire occlusie/embolisatie dan wel
uterus tamponade (bakriballon of gaas). Dit vond
plaats bij 4 patiënten. Bij zeer ernstige bloedingen
wordt laparotomie verricht waarbij afhankelijk van
de klinische situatie en de ervaring van de operateur
wordt gekozen voor een B-lynch-compressiehechting
(2 patiënten), het onderbinden van de aa.uterinae of
aa.hypogastricae (1 patiënt), of een uterusextirpatie
(1 patiënt). Criteria voor opname op de IC waren
hemodynamische instabiliteit dan wel hemodynamische bewaking postoperatief.

Uitkomsten
Alle patiënten overleefden de IC en de ziekenhuisopname. De gemiddelde IC-opnameduur was 2,8 dagen
(spreiding 1–6 dagen). De gemiddelde ziekenhuisligduur betrof 6,9 dagen (spreiding 3–10 dagen). Bij

geen van de 3 antepartumpatiënten trad intra-uteriene sterfte op tijdens de IC-opname, neonatale
sterfte was evenmin opgetreden. Er werden twee
patiënten overgeplaatst naar een tertiair centrum:
één patiënte met een dreigende partus prematurus
bij 30 weken voor de opvang van de neonaten één
patiënte postpartum met een ernstige antifosfolipidencrisis. De meeste vrouwen (72%) konden binnen
48 uur weer worden ontslagen van de intensive care.
De patiënten die meer dan 48 uur op de IC werden
opgenomen, waren met name patiënten met een ernstige sepsis (N=3), patiënten na een interventie in
verband met een fluxus (N=2) of patiënten (N=2) met
een massale fluxus (>3L).

Discussie
De incidentie van IC-opnames in deze analyse is 2,3
per 1.000 bevallingen. Dit is in overeenstemming met
de landelijke incidentie van 2,4 per 1000 bevallingen.5 De overleving van obstetrische patiënten in
deze analyse is zeer gunstig aangezien er een mortaliteit van 0% is. Echter, aangezien de maternale mortaliteit ratio (MMR) 7/100.000 bedraagt en het een
kleine populatie betreft, is voorzichtigheid geboden
met het verbinden van conclusies aan deze resulta-
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ten. In overeenstemming met Zwart et al., is HPP de
meest voorkomende reden voor opname op de intensive care (47% versus 56% in onze analyse). Hypertensieve ziekten zoals preeclampsie/HELLP kwam in
onze studie minder frequent voor dan Zwart et al.
beschrijft (33% versus 16% in onze studie). Een
mogelijke verklaring is dat vrouwen met obstetrische
problematiek naar een tertiair centrum zijn doorverwezen voorafgaande aan IC-opname. Het percentage
sepsis is hoger in deze studie in vergelijking met
Zwart et al. (20% vs 5%). Dit zou te maken kunnen
hebben met het hogere percentage sectio’s in deze
studie (52% vs 43%), of omdat complicaties zoals
een sepsis nauwkeurig worden geregistreerd. Daarnaast moet opnieuw rekening worden gehouden met
de geringe populatie waardoor de resultaten met
enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Langetermijnmorbiditeit is niet beschreven
aangezien dit niet het primaire doel van deze studie
was.
In de meeste Nederlandse ziekenhuizen bestaan
tegenwoordig 'spoed-interventieteams' (SIT).
Gewerkt wordt met alarmscores, die toegekend worden aan parameters, om vitaal bedreigde patiënten
snel te kunnen signaleren. Deze scores kunnen ook
gebruikt worden om patiënten met obstetrische problematiek te vervolgen. Het voorkomen, tijdig herkennen en behandelen van vitaal bedreigde patiënten is van levensbelang aangezien jonge vrouwen
langdurig hun fysiologische reserves kunnen compenseren en pas laat alarmsignalen in hun vitale
parameters afgeven. Hierdoor kan de ernst van de
ziekte onterecht worden onderschat en te laat worden herkend. Bij hoogrisicopatiënten is het dan ook
geboden om frequent vitale functies te meten en op
basis van objectieve waarden, met behulp van deze
alarmscores, de noodzaak tot interventie in te schatten. Deze SIT-scores dienen protocollair te worden
uitgevoerd bij alle patiënten met obstetrische problematiek, met name bij hoogrisicopatiënten. Voor dergelijke patiënten bestaan aangepaste scores: Modified Early Obstetric Warning System, dat sinds enkele
jaren in Nederlandse ziekenhuizen worden toegepast. In deze aangepaste score wordt gecorrigeerd
voor de veranderde fysiologie van de zwangere. Met
name de ademhalingsfrequentie, bloeddruk en hartfrequentie krijgen aangepaste scores toegekend ten
opzichte van de standaard alarmscores en er wordt
bij een lagere score eerder gealarmeerd.7
Fluxus was in onze studie de meest voorkomende
opnamediagnose. Wij zijn van mening dat het
belangrijk is dat elk ziekenhuis beschikt over een
transmuraal lokaal protocol voor HPP. In onze regio
hebben wij de indruk dat hierdoor selectie van
risicopatiënten beter plaatsvindt en dat behandelingen door bijvoorbeeld parallele acties effectiever ver-

lopen. Daarnaast kunnen simulatietrainingen zinvol
zijn aangezien aangetoond is dat dergelijke trainingen tot een significant betere uitkomst bij een acute
situatie leiden.8

Conclusie en aanbeveling
De meest voorkomende obstetrische ziektebeelden
waarmee patiënten in deze analyse werden opgenomen op de intensive care zijn hemorrhagia postpartum, sepsis en hypertensieve ziektebeelden. Het tijdige herkennen van vitaal bedreigde patiënten is van
groot belang, aangezien jonge vrouwen langdurig
hun fysiologische reserves kunnen compenseren.
Alarmscores kunnen helpen om vitaal bedreigde
patiënten eerder te herkennen en hen daardoor eerder te kunnen behandelen. Continue aandacht voor
het voorkomen, tijdig herkennen en behandelen van
fluxus blijft van groot belang.
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Samenvatting
Ernstige maternale morbiditeit tijdens de zwangerschap is een wereldwijd probleem met het risico op
maternale sterfte. Het primaire doel van deze studie is om een overzicht te geven van diagnosen
waarmee patiënten om obstetrische redenen worden opgenomen op de IC. Daarnaast worden de
toegepaste interventies en de uitkomsten beschreven. De meest voorkomende ziektebeelden waar-
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mee obstetrische patiënten in deze analyse werden
opgenomen op de intensive care zijn hemorrhagia
postpartum (HPP) (56%), sepsis (20%) en hypertensieve ziektebeelden (16%). Het voorkomen, tijdig
herkennen en behandelen van vitaal bedreigde patiënten is van levensbelang aangezien jonge obstetrische vrouwen langdurig hun fysiologische reserves
kunnen compenseren en pas laat een alarmsignaal
afgeven. Daarnaast is het belangrijk dat elk ziekenhuis beschikt over een goed lokaal protocol voor
obstetrische urgenties zoals een hemorrhagia postpartum. Het is van groot belang dat het protocol
breed wordt geïmplementeerd. Het regelmatig oefenen in acute simulatietrainingen is hierbij een goed
instrument.
Trefwoorden
intensive care, opnamecriteria, obstetrische urgenties,
vitaal bedreigde patiënt, hemorrhagia postpartum
Summary
Severe maternal morbidity during pregnancy is a
global problem with the risk of maternal death. The
primary objective of this study is to provide an overview of diagnoses that obstetric patients admitted to
the ICU. In addition, the applied interventions and
outcomes are described. The most common reasons
for ICU admission were hemorrhagia postpartum
(HPP) (56%), sepsis (20%) and hypertensive disorders (16%). Prevention, early recognition and treatment of critically ill patients is very important
because obstetric young women are able to compensate their physiological reserves for a long time

and do not give an early warning sign. It is also
important that each hospital has a well-implemented protocol for obstetric emergencies such as a
hemorrhagia postpartum. The regular practice in
acute simulation training can be a valuable instrument.
Keywords
intensive care unit (ICU), admission criteria, obstetric
emergencies, critically ill patients, postpartum hemorrhage
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Een zwangere van 34 weken meldt zich vroeg in de ochtend op de verloskamers met vaginaal
bloedverlies. Een co-assistent, die zich al de hele week actief inzet op de verloskamers, vraagt me
of zij de anamnese mag afnemen onder mijn supervisie. En oja, of ik dat dan daarna in haar
‘blauwe boekje’ wil aftekenen. We gaan, na ons ingelezen te hebben, samen naar binnen. De coassistent gaat netjes naast het bed zitten en ik blijf op de achtergrond staan. Ze neemt keurig de
anamnese af en ze betrekt ook de partner van patiënte er bij. ‘Heeft u gisteravond nog coïtus
gehad?’, vraagt ze. De vrouw kijkt haar man wat vragend aan. Na enige seconden antwoordt de
man: ‘Uhm nee, we hebben gisteravond broccoli gegeten’.
Annemijn Aarts, arts-assistent Radboudumc Nijmegen
Redactie Ank Louwes en Mieke Kerkhof. Zelf iets opmerkelijks, grappigs, wetenswaardigs, ontroerends meegemaakt? Stuur uw
tekst naar m.kerkhof@jbz.nl onder vermelding van O wee. Beperk u tot ongeveer 120 woorden. De redactie behoudt zich het recht
voor om wijzigingen aan te brengen, die de leesbaarheid van het stukje optimaliseren.
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Bij verschillende oorzaken van subfertiliteit

IUI-uitkomsten na ovariële stimulatie
met urinair- of recombinant-FSH
dr. K. Broen AIOS klinische chemie
drs. C.J.A. Schiffelers ANIOS gynaecologie
dr. B. Winkens assistent professor Methodologie en Statistiek Universiteit Maastricht, CAPHRI School for
Public Health and Primary Care, Maastricht
R. Schmitz analist
drs. O. Sprengers fertiliteitsarts
dr. J. ten Kate klinisch chemicus
drs. E.T.C.M. Gondrie gynaecoloog
Tenzij anders gemeld, allen Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen

Uit een retrospectieve studie blijkt dat koppels
die intra-uteriene inseminatie (IUI) hebben ondergaan voor verschillende oorzaken van subfertiliteit, minder cycli nodig hebben wanneer voorafgaand stimulatie met urinair follikelstimulerend
hormoon (uFSH) of recombinant follikelstimulerend hormoon (rFSH) heeft plaatsgevonden. Het
aantal levend geborenen bij de uFSH-groep verschilt niet met het aantal bij rFSH-groep.
IUI wordt vaak gebruikt voor koppels met verschillende oorzaken van subfertiliteit. Afhankelijk van de
oorzaak van subfertiliteit is IUI vaak de eerste behandeloptie. Andere geassisteerde voortplantingstechnieken zoals in-vitrofertilisatie (IVF) en intra-cytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) zijn duurder en
gecompliceerder. Verschillende studies laten betere
zwangerschapsresultaten zien met IUI dan met
getimede coïtus.1-3 Bovendien laten verscheidene studies zien dat wanneer IUI gecombineerd wordt met
ovariële stimulatie door gonadotrofines of clomifeencitraat er meer zwangerschappen ontstaan dan IUI
zonder ovariële stimulatie.3-9 Ondanks dat er verschillende studies zijn die een vergelijking maken
tussen behandelingen met gonadotropine voorafgaand aan IVF of ICSI10,11 zijn er maar weinig studies
naar behandeling met gonadotrofines in IUI.12 Of er
recombinant FSH (rFSH) of uit urine geïsoleerd (urinair) FSH (uFSH) wordt gebruikt hangt vaak af van
de voorkeur van de behandelaar en/of kliniek. Het
IUI-resultaat in koppels met onverklaarbare mannelijke subfertiliteit is vergelijkbaar wanneer rFSH of
uFSH wordt gebruikt.6 Verschillende studies laten
zien dat rFSH een hogere bioactiviteit heeft en tot
hogere zwan gerschapspercentages zou leiden.13-15
Echter de daadwerkelijke werkzaamheid van rFSH of
uFSH in combinatie met IUI voor de verschillende
oorzaken van subfertiliteit, blijft onduidelijk.
Het doel van onze studie was om retrospectief te

evalueren of er een verschil is in succesvolle behandeling, tussen ovariële stimulatie met rFSH en ovariële stimulatie met uFSH bij IUI voor verschillende
indicaties. We hebben een succesvolle IUI-behandeling gedefinieerd als een zwangerschap met uiteindelijk een levend geboren kind (eenling of meerling).
Vanwege de verhoogde kans op meerlingzwangerschappen wanneer preconceptie ovariële stimulatie
plaatsvindt, is het aantal meerlingen ook geëvalueerd. Daarnaast zijn vroege miskramen, positieve
ßhCG en het aantal gegeven cycli tot zwangerschap
als secundaire uitkomstmaten bekeken.

Materiaal en methoden
Patiënten
Het betreft een retrospectieve observationele studie,
uitgevoerd tussen juli 1999 en juni 2009 op de fertiliteitspoli van het Orbis Medisch Centrum, naar de
behandelingsresultaten van koppels die IUI-behandelingen ondergingen in combinatie met ovariële stimulatie met een rFSH- of uFSH-preparaat. De koppels
kregen IUI vanwege verschillende oorzaken van subfertiliteit. In deze studie zijn alleen data geanalyseerd
van patiënten die voor het eerst een cyclus IUI in
combinatie met ovariële stimulatie ondergingen. Patiënten die IUI ondergingen zonder ovariële stimulatie
of stimulatie met clomifeencitraat werden geëxcludeerd. Ook de vrouwen die gedurende de IUI-behandelingen veranderden van type stimulatie tussen
rFSH, uFSH, clomifeencitraat of geen stimulatie werden geëxcludeerd.
De gegevens werden verkregen uit de patiëntendossiers, vanaf 2002 uit het electronisch patiëntendossier en de database van het klinisch-chemisch en
hematologisch laboratorium. Deze studie is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie
van ons ziekenhuis. Alle patiënten werden geïnformeerd dat hun gegevens mogelijk zouden worden
gebruikt voor analyse.
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Bij alle patiënten werd een oriënterend fertiliteitsonderzoek verricht, bestaande uit een cyclusanalyse,
chlamydia-antistoftiter (CAT) en een hysterosalpingografie vóór start met IUI. Bij positieve CAT werd eerst
een laparoscopie met tubatest verricht. Bij de partner werd een semenanalyse verricht volgens VCM,
(volume x concentratie x mobiliteit), en zo nodig herhaald. Wanneer deze twee maal < 3 x 106 was, werd
er een proefopwerking gedaan. Indien hierbij > 1 x 106
progressief motiele spermatozoa werden geteld werd
het semen geschikt bevonden voor IUI en verder
opgewerkt in sperm preparation medium (Origio,
Benelux B.V. Nederland). Indien geen IUI mogelijk
was werd de patiënte verwezen voor IVF/ICSI.
Wanneer de indicatie eci was (>1 jaar onbegrepen
subfertiliteit) of cyclusstoornis (WHO 2) en/of combinatie van vrouwelijke factoren werd primair gestart
met ovariële stimulatie. Bij indicatie mannelijke factor werden eerst drie cycli zonder stimulatie ondergaan. Na drie ongestimuleerde cycli zonder succes,
werd eerst een laparoscopie met tubatest verricht.
De patiënten werden allemaal behandeld volgens
een low-dose, step-up schema met rFSH (Puregon
(Organon-MDS, Nederland) of Gonal F (Merck
Sereno, Nederland) or uFSH (Menogon, Menopur
(Ferring Farmaceuticals), Metrodin (Serono Laboratories), Humegon (Organon-MDS, Nederland) of Fostimon, (Goodlife Fertility, Nederland). In onze kliniek
werd elk jaar gewisseld van een rFSH-preparaat naar
een uFSH-preparaat. Patiënten die al gestart waren
werden alleen op indicatie gewisseld. Echter patiënten die op indicatie zijn gewisseld van preparaat, zijn
geëxcludeerd uit deze studie.
Er werd gestart met dagelijks 50 IE rFSH of 75 IE
uFSH op cyclusdag 3 en een serum-oestradiol (UniCel DxI 800, Beckman Coulter) bepaling gedaan op
cyclusdag 10. Indien oestradiol > 0,50 nmol/L werd
een ovulatie-echo verricht. Als hierbij een of twee follikels van 17 mm of meer werden gezien werd 5000IE
Pregnyl gegeven en 38 uur later de IUI verricht.
Waren er meer dan twee follikels van 17 mm aanwezig dan werd de IUI gecancelled. Was er na één week
stimulatie onvoldoende reactie dan werd de dosis
opgehoogd tot respectievelijk 75 IE of 112,5 IE uFSH
en zo nodig na één week nogmaals opgehoogd. Bij
stimulatie met rFSH werd bij 67 patiënten de dosis
opgehoogd en bij stimulatie met uFSH werd bij 51
patiënten opgehoogd.
Serum ßhCG (UniCel DxI 800, Beckman Coulter)
werd gemeten op dag 12 - 14 na IUI. Zwangerschap
werd vastgesteld 30 dagen na IUI bij een positieve
serum ßhCG in combinatie met een foetale hartslag
zichtbaar of een transvaginale echo. Er werden maximaal zes cycli IUI verricht. Bij patiënten ouder dan
36 jaar werden maximaal vier cycli IUI verricht en
dan verwezen voor eventuele IVF/ICSI.
Uitkomstmaten
Primaire uitkomstmaat van dit onderzoek was een

succesvolle behandeling, gedefinieerd als het aantal
levend geboren eenlingen of meerlingen. Vanwege de
verhoogde kans op meerlingzwangerschappen wanneer preconceptie ovariële stimulatie plaatsvindt, is
het aantal meerlingen ook geëvalueerd. Daarnaast
zijn vroege miskramen, positieve ßhCG en het aantal
gegeven cycli tot zwangerschap als secundaire uitkomstmaten bekeken.
Data analyse
Normaal verdeelde numerieke variabelen worden
weergegeven door het gemiddelde ± SD en niet-normaal verdeelde data als mediaan en interkwartiel
range. Categorische variabelen zijn weergegeven
door aantal (%). De primaire uitkomstmaat, het aantal levendgeborenen, is geanalyseerd middels de Fisher’s exacttest. Het aantal positieve ßhCG, vroege
miskramen en het aantal cycli nodig voor een zwangerschap, werden gescoord als secundaire uitkomstmaten. De verschillen in uitkomsten tussen de uFSHen rFSH-groepen werden vastgesteld door een
onafhankelijke t-toets voor numerieke variabelen en
een Chi-kwadraattest.
Alle koppels werden gestratificeerd naar oorzaak van
de subfertiliteit: onverklaarde infertiliteit, mannelijke
factor, vrouwelijke factor (leeftijd, cervixfactor,
cyclusfactor, gecombineerde vrouwelijke factoren).
Uiteindelijk werden op basis van biologisch groeperende factoren de groepen gecombineerd vanwege te
kleine aantal van analyse.
Het aantal IUI-cycli dat nodig was om zwanger te
raken is geanalyseerd met een log-ranktest.
Een P-waarde van ≤0,05 is statistisch significant
bevonden. Alle data-analyses werden uitgevoerd met
IBM SPSS Statistics voor Windows, versie 21.0.

Resultaten
In deze studie zijn 735 patiënten geïncludeerd die
een totaal van 2756 IUI-cycli hebben ondergaan.
Alleen de 1420 IUI-cycli van 366 patiënten die voor
het eerst een cyclus IUI in combinatie met ovariële
stimulatie middels of uFSH of rFSH ondergingen werden retrospectief geanalyseerd. We vergeleken 209
patiënten (651 cycli) die ovariële stimulatie met uFSH
kregen met 157 patiënten (769 cycli) die rFSH kregen.
De patiëntenkarakteristieken van de beide groepen
staan beschreven in tabel 1. Er zijn geen significante
verschillen tussen de groepen voor leeftijd of oorzaak van de subfertiliteit.
Het aantal IUI-cycli per patiënt die met uFSH werd
behandeld (3,7 ±2,0) was significant lager dan het
aantal IUI-cycli per patiënt wanneer er met rFSH
werd behandeld (4,2 ± 2,2 P = 0,026). De mediaan
voor vrouwen die zwanger werden binnen de eerste
zes cycli was 2 (95% betrouwbaarheidsinterval
1,3 - 2,7) in de uFSH groep en 3 (95% betrouwbaarheidsinterval 2,1 - 3,9) in de rFSH-groep (P = 0,10) Echter in beide groepen, werden 50% van de vrouwen
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Tabel 1. Patiëntkarakteristieken
Leeftijd vrouw (jaren)
Aantal cycli
Diagnose
Mannelijke factor
Onverklaard
Vrouwelijke factor*

uFSH-groep (n=209) rFSH-groep (n=157)
33,5 ± 4,4
33,1 ± 4,4
3,7 ± 2,0
4,2 ± 2,2
44 (21,3%)
89 (43,0%)
74 (35,7%)

P-waarde
0,483
0,026
0,193

46 (29,3%)
61 (38,9%)
50 (31,8%)

* Vrouwelijke factor: leeftijd, cervix factor, cyclus factor, gecombineerde factor

Tabel 2. Primaire en secundaire uitkomsten na IUI
Zwangerschappen
Levend geborenen (%) eenling+meerling
Meerlingen (%)
Vroege miskraam (%)
Positieve ßhCG (%)
Mediaan cyclus# tot zwangerschap
Mediaan cyclus# tot zwangerschap (max. 6 cycli)

uFSH-groep (n=209)
76 (36,4%)
66 (31,6%)
6 (2,9%)
9 (4,3%)
10 (4,8%)
8 (95%CI 5,6-10,4)
2(95%CI 1,3-2,7)

rFSH-groep (n=157)
50 (31,8%)
44 (28,0%)
0 (0%)
6 (3,8%)
6 (3,8%)
8 (95%CI 6,9-9,1)
3(95%CI 2,1-3,9)

P-waarde

uFSH-groep
12 (27,3%)
26 (28,9%)
28 (37,3%)

rFSH-groep
14 (30,3%)
13 (21,3%)
17 (34,0%)

P-waarde
0,818
0,447
0,849

0,520
0,463
0,040
0,817
0,656
0,118
0,100

Tabel 3. Levendgeborenen per indicatie
Mannelijke factor (n=90)
Onverklaard (n=151)
Vrouwelijke factor* (n=125)

*Vrouwelijke factor: leeftijd, cervix factor, cyclus factor, gecombineerde factor.

zwanger na 8 IUI-cycli (uFSH: 95% betrouwbaarheidsinterval 5,6 - 10,4; rFSH: (95% betrouwbaarheidsinterval 6,9 - 9,1; P = 0,118) wanneer alle vrouwen die de behandeling gestart zijn worden
geanalyseerd (tabel 2). In deze analyse zijn alle cycli
nogmaals geanalyseerd, dus ook voor vrouwen die
na een miskraam opnieuw gestart zijn met IUI en
daardoor mogelijk > 6 IUI-cycli hebben gehad.
Tabel 2 laat geen significante verschillen zien tussen
het aantal levend geborenen in de uFSH-groep (66;
31,6%) en rFSH-groep (44; 28,0%; P = 0,146). Het aantal zwangerschappen in de uFSH-groep was 36,4%
en 31,8% in de rFSH-groep (P = 0,520). Er werden in
totaal zes meerlingen geboren, allemaal tweelingen,
alle in de uFSH-groep (2,9% versus 0%, P = 0,040).
Het aantal vroege miskramen bij de beide groepen
was vergelijkbaar (4,3% in de uFSH-groep en 3,8%
in de rFSH-groep; P = 0,817). Het aantal patiënten met
een positieve ßhCG maar geen hartactie was licht
verhoogd in de uFSH-groep (4,8% versus 3,8%) maar
dit was niet significant (P = 0,656).
Om te analyseren of het resultaat van ovariële stimulatie met uFSH of rFSH voorafgaand aan IUI verschilt
voor de verschillende indicaties werd het succespercentage hiervan bekeken. In tabel 3 staat het aantal
levendgeborenen (eenling of meerling) per subfertiliteitsindicatie. Voor koppels met subfertiliteit door
mannelijke factor was het succespercentage in de
uFSH-groep 27,3% en 30,3% in de rFSH-groep. Dit
was respectievelijk 28,9% versus 21,3% voor koppels
met onverklaarbare subfertiliteit en respectievelijk

37,3% versus 34,0% voor koppels met subfertiliteit
door een vrouwelijke factor.

Discussie
IUI in combinatie met ovariële stimulatie is een
bewezen effectieve behandeling voor een verscheidenheid aan oorzaken voor fertiliteitsstoornissen. De
zwangerschapspercentages na IUI variëren bij verschillende studies van 5% tot 66%.16,17 Deze grote
variatie in resultaten komt o.a. door de wijze waarop
in de studie zwangerschap is gedefinieerd, verschillen in patiënt-inclusiecriteria en het aantal IUI-cycli
per behandeling. In onze studie onder vrouwen die
ovariële stimulatie ondergingen met uFSH of rFSH,
was het relatieve aantal zwangerschappen respectievelijk 36,4% en 31,8%.
Andere studies laten een significante verbetering zien
van de waarschijnlijkheid op conceptie in koppels
met milde mannelijke subfertiliteit als ovariële stimulatie met gonadotrofinen plaatsvindt.18 Deze studies
laten echter geen verschil zien voor deze indicaties
bij behandeling met uFSH of rFSH.16,17,19,20 Deze
retrospectieve evaluatie van 366 IUI-patiënten laat
geen significant verschil zien tussen het aantal
levendgeborenen na behandeling met uFSH of rFSH,
ongeacht de indicatie voor IUI. Vanwege te kleine
aantallen werden biologisch groeperende factoren
gecombineerd voor analyse. Mogelijk zijn de patiënten ingedeeld in de categorie ‘onverklaarde infertiliteit’ ook niet direct gebaat bij IUI als eerste behandeloptie. Een recente studie van Scholten et al. laat
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zien dat voor deze indicatie er geen verschil is in het
aantal doorgaande zwangerschappen met IUI of
wanneer er wordt afgewacht.21
Hoewel beschreven is voor rFSH dat behandeling hiermee tot een betere IUI-uitkomst zou leiden bij onverklaarbare infertiliteit17, konden wij dit niet aantonen in
onze studie. Inmiddels zijn de preparaten waarmee de
patiënten in onze studie zijn behandeld soms veranderd van samenstelling en zijn er ook nieuwe preparaten beschikbaar. Onze aanbeveling is dan ook om in
een nieuw cohort van recent behandelde patiënten
deze vergelijkende studie te herhalen. Tevens kan dan
meer in detail naar Fostimon worden gekeken. In de
huidige studie in zijn de vrouwen die behandeld zijn
met Fostimon, uitsluitend FSH bevattend, gegroepeerd
met de overige uFSH-preparaten die daarnaast ook LH
bevatten. Een subgroepanalyse waarbij Fostimon
apart wordt vergeleken met uFSH en rFSH, kan verder
verdieping bieden.
We hebben een hoger aantal meerlinggeboortes
gezien in de groep met vrouwen die werden behandeld met uFSH voorafgaand aan IUI (2,9% vs. 0% in
de rFSH-groep). Om het aantal meerlingzwangerschap
te minimaliseren, heeft monofolliculaire groei de voorkeur. De ESHRE Capri Workshop Group beschrijft een
meerlingzwangerschapspercentage van tussen 10 en
11,8 als IUI wordt voorafgegaan door ovariële stimulatie.3 Wij denken dan ook dat de beschreven meerlingzwangerschappen in onze studie laag zijn in vergelijking. Dit is mogelijk het gevolg van een goed
gecontroleerde ovariële stimulatie volgens het lowdose, step-up concept.
Behalve een niet-significant verschil in het aantal
zwangerschappen en levendgeborenen tussen de twee
groepen, hebben we ook gezien dat er minder IUIcycli nodig zijn om zwanger te worden als vrouwen
worden behandeld met uFSH. Wanneer alleen de
vrouwen werden geanalyseerd die zwanger werden
binnen de standaardbehandeling van 6 IUI-cycli, werd
50% van hen zwanger na slechts twee IUI-cycli.
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Samenvatting
In deze retrospectieve studie zijn de IUI-uitkomsten
bekeken van 735 koppels met verschillende oorzaken
van subfertiliteit die ovariële stimulatie ondergingen
met uitsluitend rFSH of uFSH. De primaire uitkomst
was het aantal levend geborenen. Secundaire uitkomst was het aantal positieve ßhCG, een vroege
miskraam en het aantal cycli tot zwangerschap.
Patiënten die waren behandeld met uFSH werden
zwanger na minder cycli dan de rFSH-patiënten.
Daarnaast waren er ook minder cycli nodig waarbij
50% van hen een succesvolle zwangerschap doormaakte binnen de 6 cycli behandeling. Het aantal
levend geborenen verschilde bij de uFSH- en rFSHgroep niet significant, evenmin als het aantal positieve ßhCG en vroege miskramen. Er waren zes meerlingzwangerschappen, alle in de uFSH-groep.
Concluderend: patiënten die zijn behandeld met
uFSH hebben minder IUI-cycli ondergaan en werden
zwanger bij een lager aantal cycli.

come was the portion of liveborns. Secondary outcomes were the proportion of positive ßhCG, early
miscarriage and the number of cycles to pregnancy.
Patients treated with uFSH became pregnant after
fewer cycles than patients treated with rFSH as well
as a lower amount of cycles at which 50% had a successful pregnancy within a 6 cycle treatment. The
proportion of liveborns between the uFSH and rFSH
group was not significantly different as was the number of positive ßhCG and early miscarriages. Six multiplet pregnancies were diagnosed, all in the uFSH
group.
In conclusion, patients treated with uFSH receive less
IUI cycles and become pregnant at lower cycle numbers when comparing ovarian stimulation by urinary
or recombinant FSH.
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Summary
We retrospectively compared IUI outcome in
735 couples with different causes of subfertility who
were treated with either rFSH or uFSH. Primary out-
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Vrouwen die seksueel of fysiek mishandeld zijn
gedurende hun kinderleeftijd hebben later mogelijk een verhoogd risico op seksueel disfunctioneren. Mishandeling op vroege leeftijd kan leiden
tot verhoogde stressgevoeligheid en kan daarmee
een risicofactor zijn voor het later ontstaan van
dyspareunie. Dit zou verklaard kunnen worden
door epigenetische ontregeling van de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA)-as. Navraag naar en
bewustwording van een mogelijke voorgeschiedenis van mishandeling van welke aard dan ook
en informatie over de gevolgen daarvan voor intimiteit en de seksualiteitsbeleving kan vrouwen
met dyspareunie motiveren voor een multimodale
behandeling. Dit wordt aan de hand van een
casus en literatuurstudie beschreven.
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Een 19-jarige patiënte meldt zich bij de gynaecoloog
in verband met pijnklachten tijdens het vrijen. De
klachten zijn begonnen bij het eerste seksuele contact op 14-jarige leeftijd, waarbij er sprake was van
een stekende, brandende pijn bij de ingang van de
vagina. Patiënte heeft sinds twee jaar een vaste partner. Regelmatig voelt ze pijn vanaf het begin van het
vrijen, waardoor gemeenschap niet mogelijk is. Als
het toch tot penetratie komt moet ze vaak stoppen
vanwege de pijn, die tot de volgende dag kan aanhouden. Vanaf kinderleeftijd heeft patiënte veel last
van recidiverende urineweginfecties en obstipatie. Er
is sprake van dysmenorroe. De voorgeschiedenis vermeldt geen aanranding of seksueel misbruik.
Bij inspectie zijn er geen vulvaire afwijkingen. Bij
vaginaal toucher valt een gespannen bekkenbodem
op, verder zijn er geen afwijkingen. Bij transvaginale
echo worden een normale uterus in anteversie-flexie
en normale ovaria gezien. Concluderend is er sprake
van primaire oppervlakkige dyspareunie met een
overactieve bekkenbodem en dysmenorroe zonder

aanwijzingen voor endometriose. Patiënte start met
bekkenbodemfysiotherapie en krijgt een pijnverbod
geadviseerd.
Patiënte komt na twee maanden retour omdat de
klachten zijn toegenomen. Zij ervaart nu ook libido
verlies. Patiënte en haar partner worden verwezen
naar de psycholoog-seksuoloog. Het blijkt voor haar
partner erg lastig om te stoppen met de gemeenschap op het moment dat hij erg opgewonden is.
Patiënte vermijdt intimiteit om haar partner niet
teleur te stellen. Als zij gemeenschap afhoudt, reageert hij geïrriteerd. Haar libido is laag vanwege
angst voor pijn, maar desondanks gaat patiënte vaak
over tot penetratie, waarbij ze zich 'afsluit' voor de
pijn. Patiënte geeft aan dat ze haar gevoelens moeilijk kan tonen. Ze blijkt haar gevoelens eerder te ontkennen en 'een masker op te zetten'. Op de vraag
naar wanneer dit is begonnen vertelt zij dat ze op
jonge leeftijd fysiek en verbaal is mishandeld door
haar vader. Toen zij vijf jaar oud was zijn haar
ouders gescheiden, waarna patiënte de zorg voor
zowel het huishouden als haar broertje op zich heeft
genomen. Iedere woensdag en om het weekend was
zij bij haar vader thuis, waar de mishandeling plaatsvond tot op 12-jarige leeftijd.
Patiënte maakt een sterke en gezonde indruk op de
psycholoog, maar kent door haar verleden van
fysieke mishandeling enkele psychosociale kwetsbaarheidsfactoren. Zij heeft op vroege leeftijd de rol
van het ouderschap op zich moeten nemen en neigt
door deze parentificatie naar overaanpassing en subassertiviteit. Bijkomende somatische aspecten zijn
recidiverende urineweginfecties en obstipatie, die
vermoedelijk samenhangen met een overactieve bekkenbodem. Via partner-relatiegesprekken wordt
gewerkt aan erkenning van het probleem en herstel
van intimiteit en veiligheid. Aan de hand hiervan
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wordt getracht het inzicht in de neiging tot overaanpassing te vergroten, de assertiviteit te versterken en
te leren genieten van seksualiteit.

Beschouwing
Definitie, prevalentie en etiologie van dyspareunie
Dyspareunie wordt gedefinieerd als recidiverende of
aanhoudende genitale pijn samenhangend met de
geslachtsgemeenschap.1 Er kan sprake zijn van primaire dyspareunie, waarbij zoals in de casus de pijn
is ervaren vanaf het eerste seksuele contact, of
secundaire dyspareunie waarbij de pijn is ontstaan
na een periode van pijnloze coïtus. De prevalentie
van dyspareunie bij jonge vrouwen wordt geschat op
14 - 34%.2 Naast verstoring van de seksualiteit beïnvloedt dyspareunie het dagelijks functioneren, de
relationele tevredenheid, het psychologisch welzijn
en de kwaliteit van leven in negatieve zin.3 In de
vijfde editie van de Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (DSM-V, 2013) is dyspareunie
ingedeeld onder de genitopelviene pijn/penetratiestoornis (GPPPD).
De etiologie van dyspareunie is multifactorieel.
Gedragsgebonden en psychosociale factoren spelen
vaak een belangrijke rol, naast fysieke oorzaken
zoals infectie of lichen sclerosus.2,3 In de literatuur is
de associatie tussen seksueel misbruik en dyspareunie herhaaldelijk onderzocht.4-8 Een meta-analyse

laat zien dat seksueel misbruik, evenals angst en
depressie, een mogelijke risicofactor is voor dyspareunie. In vergelijking met vrouwen zonder dyspareunie rapporteerden vrouwen met dyspareunie 2,67
maal vaker seksueel misbruik in het verleden.9 Dit
verband kon echter niet worden aangetoond in verscheidene case-control-studies.10-13 Het gebrek aan
overeenstemming over seksueel misbruik als risicofactor is mogelijk te wijten aan onderrapportage van
misbruik, verschillen in definities, kleine studiegroepen en methodologische tekortkomingen.3,6,14 Wanneer gecorrigeerd wordt voor onderrapportage, blijkt
dat seksueel misbruik op kinderleeftijd een zes maal
zo hoog risico geeft op seksuele pijnklachten in vergelijking met vrouwen zonder seksueel misbruik in
de voorgeschiedenis.15
Er zijn aanwijzingen dat ook andere vormen van kindermishandeling (fysieke mishandeling, emotionele
mishandeling en verwaarlozing) schadelijke effecten
kunnen hebben vergelijkbaar met seksueel misbruik.16 Vrouwen die meerdere malen fysiek mishandeld zijn gedurende hun kinderleeftijd, hebben een
vier maal zo hoog risico op seksuele pijnklachten, in
vergelijking met vrouwen zonder mishandeling in de
voorgeschiedenis.15 In dit artikel onderzoeken wij de
wijze waarop mishandeling een kwetsbaarheidsfactor kan zijn voor dyspareunie.

Tabel 1. Vormen van kindermishandeling (naar Alink et al.14)
Mishandeling

Seksueel

Seksueel misbruik met penetratie
Lastigvallen met genitaal contact
Overig, zoals blootstelling, voyeurisme of kinderpornografie zonder penetratie

Fysiek

Schudden, gooien of met opzet laten vallen
Slaan met de hand, voorwerp of wapen
Overig, zoals duwen, grijpen, sleuren, trekken, stompen en schoppen

Emotioneel Ernstige bewegingsbeperking, zoals vastbinden of het opsluiten in een ruimte
Verbale of emotionele mishandeling, zoals dreigen met seksueel misbruik
Overig, zoals toedienen van substanties die niet door een deskundige zijn voorgeschreven
Verwaarlozing Fysiek

Weigering of onverantwoordelijk uitstel van het verlenen van noodzakelijke zorg
Onvoldoende aandacht voor voeding, hygiëne, kleding, veilige huisvesting of lichamelijke noden
van het kind
Overig, zoals een terugkerend patroon van onvoldoende toezicht of een gebrek aan verantwoordelijkheid

Emotioneel Ontoereikende koestering/genegenheid met een merkbaar gebrek aan aandacht voor de behoeften van het kind
Misbruik van echtgenote/partner of ander huiselijk geweld in het bijzijn van het kind
Bewust toestaan van alcohol- of drugsmisbruik of ander onaangepast gedrag
Overig, zoals over-bescherming, onvoldoende structuur en blootstelling aan ongepast gedrag
Onderwijs

Overig

Bewust toestaan van chronisch spijbelen en een merkbaar gebrek aan aandacht voor de noden
van het kind ten aanzien van onderwijs
Niet registeren of inschrijven van een kind op school
Weigering om gediagnosticeerde onderwijskundige noden te erkennen en er zorg voor te dragen
Gebrek aan preventieve gezondheidszorg
Problemen met kinderbescherming, voogdij of familieconflicten
Overige niet-gespecificeerde mishandeling en onvrijwillige verwaarlozing als gevolg van lichamelijk of financieel onvermogen van de ouder/verzorger
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Relatie tussen mishandeling en dyspareunie
In Nederland werden in 2011 ruim 118.000 kinderen
(± 3%) blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling (zie tabel 1 voor een overzicht van verschillende vormen van mishandeling). De incidentie van
kindermishandeling stijgt ten opzichte van voorgaande jaren.17 Deze cijfers zijn waarschijnlijk een
onderschatting van de werkelijkheid. Uit onderzoek
van de Rijksvoorlichtingsdienst en het voormalig
ministerie voor Jeugd en Gezin bleek dat 6% van de
Nederlanders geen melding doet van een vermoeden
van kindermishandeling.18 Vooral verwaarlozing
komt veel voor, zoals fysieke verwaarlozing, verwaarlozing in het onderwijs en emotionele mishandeling. In 18% van de gevallen van kindermishandeling was er sprake van fysieke mishandeling. Fysieke
mishandeling wordt geduid als ervaring met of angst
voor duwen, grijpen, gewond raken door een gegooid
object, bijten, slaan, stampen, stikken, branden of
het bijwonen van geweld jegens een gezinslid.17 Deze
ervaringen met mishandeling kunnen een negatieve
impact hebben op de psychosociale en seksuele ontwikkeling, waardoor kwetsbaarheid kan ontstaan
voor de ontwikkeling van chronische pijnklachten op
latere leeftijd zoals bijvoorbeeld dyspareunie.19,20
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Patiënten die seksueel en/of fysiek mishandeld zijn,
worden gekenmerkt door een verhoogde pijnperceptie, vermoeidheid en stress in vergelijking met nietmishandelde patiënten.21 Daarnaast zijn zij minder
goed in staat pijn te controleren en heeft pijn een
grotere impact op hun dagelijks leven, in vergelijking
met niet-mishandelde patiënten met chronische
pijn.22,23 Volgens Kendall-Tackett beïnvloedt mishandeling de gezondheid door vier pathways: gedragsmatig, sociaal, cognitief en emotioneel. Volgens dit
model leidt mishandeling op kinderleeftijd tot hoogrisicogedrag zoals afwijkend seksueel gedrag, verstoorde sociale interacties, verminderde eigenwaarde, angst, hypergevoeligheid en overactiviteit
van neuronale pathways van angst en pijn.24 Hierdoor zorgt mishandeling voor cognitieve, gedragsgebonden en neurobiologische veranderingen die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van angst
stoornissen en chronische pijn.25 Dergelijke psychosociale gevolgen van mishandeling blijken ook vaak
genoemd te worden als psychosociale kwetsbaarheidsfactor voor dyspareunie, te weten: onveilige
hechting 26, verminderde eigenwaarde 27,28, toename
van het intra-epitheel zenuwweefsel 29, verhoogde
neurologische gevoeligheid 30, hypervigilantie 31,32,33,
catastroferen van pijn 27,34, verhoogde stressgevoeligheid 35 en de neiging om te persisteren in de pijnlijke
penetratie 36,37.
Hieruit zou gesuggereerd kunnen worden dat (langdurige) mishandeling mogelijk een versterkte gevoeligheid voor pijnsignalen kan veroorzaken, waarbij

zowel psychosociale als neurologische factoren een
rol lijken te spelen. Deze verhoogde sensitiviteit voor
lichamelijke (pijn)signalen bij een deel van de slachtoffers, kan een kwetsbaarheidsfactor zijn voor het
ontwikkelen van dyspareunie. Mogelijk spelen ook
neurologische veranderingen ten gevolge van mishandeling hierbij een rol. In dit artikel willen we
vooral de epigenetische veranderingen ten gevolge
van mishandeling belichten, omdat deze mogelijk in
verband staan met diverse genoemde biologische en
psychosociale kwetsbaarheidsfactoren voor dyspareunie.
Epigenetische effecten van mishandeling
Volgens het stress-kwetsbaarheidsmodel veroorzaken nadelige levensgebeurtenissen op vroege leeftijd
een verhoogde kwetsbaarheid voor ziekte op volwassen leeftijd.38 Deze nadelige levensgebeurtenissen
kunnen epigenetische veranderingen veroorzaken,
en daarmee regulerende systemen reprogrammeren.39 Epigenetische veranderingen zijn veranderingen in genexpressie die niet worden veroorzaakt
door veranderingen in de primaire DNA-sequentie.
Een voorbeeld van epigenetica is te vinden in de
natuur, waar een rups zich ontwikkelt tot een vlinder. Genetisch zijn de rups en vlinder identiek, maar
hun fenotype is verschillend, wat wordt gereguleerd
door epigenetische veranderingen.40
Slachtoffers van fysiek of seksueel misbruik en emotionele verwaarlozing hebben een aanzienlijk verhoogd risico op mentale stoornissen, hart- en vaatziekten en diabetes. Onderzoek heeft aangetoond
dat veranderingen in genexpressie op basis van epigenetische processen een rol spelen in de verhoging
van dit risico.38 Epigenetische processen zijn dynamisch en reageren op sociale signalen en omgevingsfactoren. DNA-methylatie, een vorm van epigenetica,
kan het genoom biochemisch modificeren zonder de
DNA-sequentie te wijzigen. DNA-methylatie verstrekt
een mechanisme waarmee interacties tussen de
omgeving en het genoom een langdurig effect hebben op de gezondheid.41,42
Verschillende studies hebben aangetoond dat deze
epigenetische veranderingen door traumatische ervaringen, misbruik en verwaarlozing op kinderleeftijd
zichtbaar zijn in de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as
(hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA-as).43,44
De HPA-as speelt o.a. een rol in de stressrespons
door cortisolproductie in de bijnier (figuur 1).45 In
een studie uitgevoerd met ratten, werd de moederpup-relatie bestudeerd op basis van de hoeveelheid
likken en verzorgen (licking grooming, LG) van de
pups door de moeder. Verschillen in de moeder-kindrelatie bij ratten bleken geassocieerd met veranderingen in methylatiepatronen in het glucocorticoïdreceptor-gen (GR-gen) van de hippocampus. De hip-
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die niet mishandeld zijn, bij blootstelling aan een
psychosociale stresstest.47,48 Deze studies tonen aan
dat door epigenetische ontregeling van de HPA-as,
mishandeling op vroege leeftijd langdurige veranderingen kan induceren in de stressgevoeligheid.

Hippocampus
GR
(-)
Hypothalamus
(+)

CRH
(+)

Hypofyse
(-)
(+)

ACTH

(-)

Bijnier
(-)
(+)
Cortisol
Corticotropin-releasing hormone (CRH) wordt afgegeven door de
hypothalamus. Dit wordt getransporteerd naar de hypofyse, wat
hier zorgt voor de afgifte van het adreno-corticotroophormoon
(ACTH) in het bloed. ACTH stimuleert de bijnierschors tot het maken
en afgeven van het glucocorticoïd cortisol. Glucocorticoïden binden
aan glucocorticoïd receptoren (GR) in het brein, waaronder de
hippocampus, waar het zorgt voor het remmen van de aanmaak en
vrijgave van CRH. Naar Hyman, 2009 en Meaney, 2010.23,26

Figuur 1. De hypothalamus-hypofyse-bijnier-as
pocampus is betrokken bij het opslaan en ophalen
van herinneringen aan bepaalde gebeurtenissen. Het
GR-gen is betrokken bij de negatieve feedback-relatie
van de HPA-as.43 De mate van moederlijke zorg heeft
dus invloed op het functioneren van de HPA-as in
nakomelingen door middel van epigenetische veranderingen. Deze epigenetische veranderingen verklaren hoe de mate van zorg van ouders voor hun pups
op lange termijn, effecten zouden kunnen bewerkstellingen op basis van genexpressie. Dit fenomeen
wordt environmental programming genoemd.46
In een humane post-mortemstudie werd aangetoond
dat deze epigenetische veranderingen in het GR-gen
van de hippocampus ook in mensen zichtbaar zijn.
Wanneer zelfmoordslachtoffers met seksuele en/of
fysieke mishandeling in het verleden werden vergeleken met zelfmoordslachtoffers zonder mishandeling
in het verleden, bleek er een verschil in de epigenetische regulatie van het GR-gen in de hippocampus.
Dit verschil was te zien door middel van verhoogde
methylatie van het aminozuur cytosine.44 Methylatie
van cytosine is een kenmerk van stabiele epigenetische activiteit en beïnvloedt de genexpressie.44 In
studies naar de langetermijneffecten van mishandeling werd gezien dat volwassenen die zijn mishandeld op kinderleeftijd, significant verschillende
ACTH- en cortisolspiegels hebben dan volwassenen

De combinatie van mishandeling, epigenetische veranderingen en een verhoogde stressgevoeligheid kan
bij sommige vrouwen een kwetsbaarheidsfactor worden voor het ontwikkelen van chronische pijnklachten waaronder dyspareunie. Vrouwen met dyspareunie blijken inderdaad meer last te hebben van sexual
distress, angst (trait anxiety) en depressiesymptomen
dan pijnvrije controle-vrouwen.49 Daarnaast blijken
vrouwen met dyspareunie lagere pijn- en sensitiviteitsdrempels te hebben (hypervigilantie), wat kan
samenhangen met pijnverwerking in het centrale
zenuwstelsel (CZS).33 Gebleken is dat genitale pijnsyndromen ook geassocieerd zijn met hypergevoeligheid voor pijn door verhoogde innervatie van nociceptoren in de vestibulaire mucosa of door signaal
amplificatie in het CZS.2,3 Daarnaast lijkt dyspareunie samen te hangen met verhoogde bekkenbodemspierspanning,50,51 die wordt uitgelokt door een
gevoel van dreiging,52,53 wat weer kan samenhangen
met mishandeling en onveilige hechting.
Concluderend is het voorstelbaar dat mishandeling
en seksueel misbruik epigenetische veranderingen
kunnen veroorzaken die leiden tot disregulatie van
de HPA-as, die betrokken is bij de stressrespons van
ons lichaam. De epigenetische veranderingen in de
HPA-as veroorzaken een persisterende stressgevoeligheid.47 In een deel van de patiënten zou dit kunnen leiden tot een verstoring van het psychosociaal
en seksueel functioneren, wat wellicht aangrijpingspunten kan bieden voor onderzoek en behandeling
van dyspareunie.
Consequenties voor toekomstig onderzoek
Een belangrijk aandachtspunt voor onderzoek is het
bestuderen van de reversibiliteit van de epigenetische veranderingen na mishandeling. In een dier
studie werd gezien dat adoptie van nakomelingen
van een laag-LG-moeder door een hoog-LG-pleegmoeder het verschil in DNA-methylatie ongedaan
maakte.46 Toekomstig onderzoek kan mogelijk
exploreren welke biopsychosociale interventies bijdragen aan de reversibiliteit van de epigenetische
veranderingen van het DNA, waardoor schadelijke
effecten van mishandeling, die mogelijk in verband
staan met psychosociale kwetsbaarheidsfactoren
voor dyspareunie, kunnen worden verminderd.
Toepassing in de praktijk
In dit artikel wordt mishandeling op vroege leeftijd
genoemd als mogelijke kwetsbaarheidsfactor voor
dyspareunie. Niet alleen seksueel misbruik, maar
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ook andere vormen van mishandeling, zoals fysieke
mishandeling, emotionele mishandeling en verwaarlozing kunnen vergelijkbare schadelijke effecten hebben. De neuro-psychologische gevolgen van deze verschillende vormen van mishandeling bevestigen het
belang van een multimodale aanpak van dyspareunie bij deze groep vrouwen. Het is voor zorgverleners
van belang om zich, bij patiënten met dyspareunie,
bewust te zijn van een eventueel aanwezige belaste
voorgeschiedenis van welke vorm van mishandeling
dan ook. Aan hen de taak deze risicofactor bespreekbaar te maken in een open, comfortabele en niet-veroordelende context.2 Hierbij moet de arts met name
alert zijn op het persisteren in de pijnlijke penetratie,
bij verhoogde stressgevoeligheid en bij subassertiviteit/overaanpassing. Vervolgens kan worden
benoemd dat onderzoek heeft laten zien dat patiënten met negatieve seksuele ervaringen, maar ook
fysieke mishandeling, emotionele mishandeling of
verwaarlozing, een mogelijk verhoogd risico hebben
op het ontwikkelen van dyspareunie. Misschien herkent de patiënt zich hierin en kunnen eventuele
negatieve ervaringen bespreekbaar worden gemaakt.
Door verbanden te leggen tussen de negatieve ervaringen en de pijnklachten kan gedurende de intake
en behandeling meer inzicht verkregen worden in de
ontstaanswijze van de pijn. Door deze erkenning
wordt de druk op de seksuele klacht wellicht al verminderd en kan het belang van een multimodale
behandeling eenvoudiger worden uitgelegd.
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Nederlandstalige samenvatting
Fysieke mishandeling, emotionele mishandeling en
verwaarlozing op kinderleeftijd is mogelijk een risicofactor voor het ontwikkelen van dyspareunie op
latere leeftijd bij een deel van de patiënten. Mogelijk wordt de relatie tussen mishandeling en dyspareunie veroorzaakt door een verminderde eigenwaarde en een verhoogde prikkelgevoeligheid voor
pijn, angst en stress. Mishandeling kan ook epigenetische veranderingen veroorzaken in de stressrespons van ons lichaam door disregulatie van de
HPA-as. Deze veranderingen in stressgevoeligheid
kunnen persisteren op volwassen leeftijd. Dit verschaft inzicht in de wijze waarop mishandeling een
kwetsbaarheidsfactor kan induceren die een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen van dyspareunie op latere leeftijd. Het is daarom van belang
om bij de intake van patiënten met dyspareunie
niet alleen naar seksueel misbruik te vragen, maar
ook naar andere vormen van mishandeling, zoals
fysieke mishandeling, emotionele mishandeling en
verwaarlozing, en de pijnklacht multimodaal te
benaderen. Onderzoek naar de effectiviteit van
behandelinterventies om de epigenetische veranderingen van het DNA eventueel ongedaan te maken,
kan nieuwe aangrijpingspunten geven voor de
behandeling van dyspareunie bij slachtoffers van
mishandeling.
Trefwoorden
dyspareunie, mishandeling, epigenetica
English summary
Physical and emotional abuse and neglect during
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childhood could be risk factors for the development
of dyspareunia at later age in a subgroup of patients.
A low self-esteem, increased pain sensitivity, anxiety
and distress may explain the relationship between
abuse and dyspareunia. Abuse may also alter the
function of the HPA-axis due to epigenetic changes,
thereby influencing the response to stress. These
changes may persist into adulthood. This provides a
mechanism in which abuse may lead to vulnerability for the development of dyspareunia in a subgroup of patients. Therefore, it is important to
explore possible experiences with abuse along with
the abuse-related psychosocial consequences to
realise a multimodal approach. Not only sexual
abuse, but also other types of abuse such as physical and emotional abuse and neglect may have
equivalent negative effects. Future research on the

possibility and efficacy of specific interventions to
reverse the epigenetic DNA changes caused by
abuse may help to improve the treatment of patients
with dyspareunia and a history of abuse.
Keywords
dyspareunia, abuse, epigenetics
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Commentaar op artikel
Psychosociale kwetsbaarheidsfactoren bij dyspareunie:
spelen epigenetische veranderingen daarbij een rol?
'Wat zou ik graag weten hoe het fenomeen geloof in
ons brein zijn beslag krijgt. Tref je in het gelovige
brein andere eiwitconfiguraties aan dan in het atheïstische brein? Of zit het geloof vooral verstopt in de
synapsen? Of in de dendrieten van de hersencellen?
Of zijn bij gelovigen de aminozuren wat anders
gerangschikt dan bij ongelovigen? Je kunt vast en
zeker een pilletje samenstellen dat je geloof in één
klap wegvaagt en een contrapilletje dat je juist gelovig maakt. Ook geloof is zonder twijfel een kwestie
van chemie' (uit Magdalena, Maarten ‘t Hart. De
Arbeiderspers, Amsterdam 2015:144)
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Linda Brentjens en haar mede-auteurs betogen hoe
mishandeling op jeugdige leeftijd kan leiden tot epigenetische veranderingen in de vorm van biomedische modificatie van het genoom in de hippocampus
zonder dat de DNA-sequentie er door wordt verstoord. Deze epigenetische veranderingen kunnen
zichtbare afwijkingen tot gevolg hebben in de functie
van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as. De combinatie van mishandeling of andere traumatische ervaringen, epigenetische veranderingen en in het verlengde daarvan stressgevoeligheid kan op deze wijze
worden tot een kwetsbaarheidsfactor voor het ontwikkelen van chronische pijnklachten waaronder
dyspareunie.
Bij chronische dyspareunie is er niet linea recta een
verband tussen de oorzaak en het gevolg van de
klachten. Zolang dit het geval is zullen de symptomen van chronische dyspareunie altijd moeten worden geplaatst in een biopsychosociaal perspectief.
Vanuit dit perspectief kunnen verschillende behandelingen worden gegeven en spreken we van een multi-

dimensionele benadering van de klachten. De heersende hypothese is dat chronische dyspareunie een
neuropathisch pijnprobleem is dat ook als zodanig
dient te worden behandeld. Er wordt verondersteld
dat als gevolg van lokale submuceuze beschadigingen ontstekingsmediatoren vrijkomen die een neurogene ontsteking induceren met als gevolg een daling
van de gevoeligheidsdrempel van de nociceptoren ter
plekke. Men spreekt dan van perifere sensitisatie.
Echter, de pathogenese van chronische dyspareunie
kan niet uitsluitend daaraan worden toegeschreven.
Neuronale ontsteking kan namelijk ook het gevolg
zijn van veranderingen op centraal niveau. Volgens
de neuromatrix theory of pain kan chronische pijn
het resultaat zijn van veranderingen in het wijd door
het lichaam verspreide neuronale netwerk, inclusief
dat van de hersenen. Beschadigingen, pathologische
processen en zelfs chronische stress kan deze matrix
moduleren. De somatische sensorische input is derhalve slechts één component van de neuromatrix. De
consequentie hiervan is dat de vulvaire pijn bij chronische pijn het gevolg kan zijn van modificaties in
het neuronale netwerk, ook bij afwezigheid van een
evidente fysiek aanwijsbare oorzaak. Met andere
woorden, neurogene ontsteking en de daarmee
gepaard gaande pijn kunnen langetermijneffecten
zijn van zowel centrale als perifere sensitisatie als
resultante van de bidirectionele invloed van perifere
input en het centrale zenuwstelsel. Mogelijk verklaart dit ook waarom geslachtsgemeenschap, zelfs
na een ‘succesvolle’ behandeling van chronische dyspareunie, met alle op dit moment beschikbare interventies slechts voor 8% van deze vrouwen geheel
pijnloos verloopt. Waarschijnlijk blijft bij de behan-
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deling de centrale component van de pijnbeleving
nog te veel buiten beeld. Dat geldt overigens niet
voor alle behandelingen. Transcutane elektrische
neuro-stimulatie (TENS) is een vorm van elektrische
stimulatie waarmee met succes chronische pijnklachten kunnen worden bestreden. Zo ook in geval van
chronische dyspareunie. Dit effect komt waarschijnlijk tot stand door verhoging van de pijndrempel
zowel in het perifere zenuwstelsel (gate control theory) als in het centrale zenuwstelsel (supraspinale
inhibitie). Hoopgevend is dat de reversibiliteit van
waargenomen epigenetische veranderingen in een
dierstudie uitzicht biedt op de mogelijkheid van herstel. Voor dat herstel gaan de gedachten van de
auteurs gelukkig niet uit naar een simpel pilletje
waarmee Maarten ‘t Hart denkt zelfs het geloof te
kunnen manipuleren ('een kwestie van chemie') dan
wel naar een multimodale behandeling van chronische dyspareunie door middel van zowel bio-, psycho- als sociale interventies. Maar daar waren we het

al lang en breed over eens. Alleen kunnen we het nu
beter aan ons zelf en aan onze patiënten uitleggen.
prof. dr. W.C.M. Weijmar Schultz
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Case report

Agressief angiomyxoom
in het paracolpium
drs. B.A. Samaniego Cameron ANIOS Obstetrie & Gynaecologie, Medisch Spectrum Twente
dr. R. Vink patholoog, Laboratorium voor Pathologie Oost Nederland
dr. E.M.J. Schutter gynaecoloog-oncoloog, Medisch Spectrum Twente

Een agressief angiomyxoom is een zeldzame
tumor die voorkomt met name in het pelviene en
peri-anale gebied van vrouwen in de reproductieve leeftijd. Wij presenteren een casus van een
42-jarige patiënte met een agressief angiomyxoom van het paracolpium.
Een agressief angiomyxoom is een zeldzame lokaal
invasieve tumor van mesenchymale origine, voor het
eerst beschreven in 1983 door Steeper en Rosai.1 Er is
met name betrokkenheid van het kleine bekken
(vulva, perineum, vagina en blaas) bij vrouwen in de
reproductieve levensfase. Echter, er zijn ook casus
beschreven bij kinderen en mannen.
Differentiaal diagnostisch kan er klinisch worden
gedacht aan een uitgezette afvoergang van de klier
van Bartholin, gartnergangcyste, labiumcyste, abces,
hernia, lipoom of sarcoom. Gezien de typische radio-

logische presentatie en een hoog percentage lokaal
recidieven bij incomplete excisie spelen preoperatieve CT- en MRI-scans een belangrijke rol bij het
lokaliseren en chirurgische benaderen van de tumor.

Casus
Een 42-jarige gezonde para 1 presenteerde zich op de
polikliniek gynaecologie met recidiverend bloedverlies onder pilgebruik. In speculo werd een makkelijk
bloedend myoma nascens gezien van 1,5 cm. De
transvaginale echo toonde een normaal cavum uteri
met een endometriumdikte van 13 mm met rechts
naast de uterus een uniloculaire gesluierde transsone
cyste van 56 x 49 mm. Het myoma nascens werd verwijderd en de vermoedelijke ovariële cyste zou worden vervolgd. De tumormakers waren niet afwijkend:
CEA <0,50 ug/l en CA125 18 U/ml.
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Figuur 1. Sagittale doorsnede tumor, met de blaas
lateraal en naar craniaal de uterus.

Figuur 2. Frontale doorsnede: scherp begrensde massa
afgrensbaar van vaginawand en cervix, zonder
verbinding met uterus. De blaas niet zichtbaar.
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Bij controle twee maanden later meldde patiënte
trekkende pijn onder in de buik met uitstraling naar
de linker lies. Patiënte had geen coïtus meer gehad
sinds de laatste ingreep. Bij onderzoek werd een in
de vagina, rechts in het paracolpium een uitstulpende cysteuze zwelling gezien van ongeveer 4-5 cm
doorsnede. Er werd gedacht aan een myoom of een
paracolpale cyste. Gezien de atypische locatie werd
besloten om een MRI te maken. (figuur 1-2)
Hierbij werd een massa in de vagina zien, met afmetingen van 8 x 7,5 x 5 cm met een inhomogene intermediaire tot licht verhoogde signaalintensiteit op de
T2-gewogen series en een lage intensiteit op de
T1-gewogen series. De tumor was glad en goed
afgrensbaar van de vaginawand en cervix. De
adnexen hadden een normaal aspect. Er was geen
verbinding met de uterus. Radiologisch imponeerde
het beeld als benigne.
Na multidisciplinair overleg werd besloten tot chirurgische resectie. Intra-operatief werd een uretercatheter rechts ingebracht om het risico op beschadiging
van de ureter tijdens de ingreep te verminderen. Tijdens de vaginale ingreep werd een klievingslaag
gevonden waardoor de tumor (zie afbeelding) relatief makkelijk kon worden verwijderd. Het tumorkapsel werd zoveel mogelijk gereseceerd en de wond
primair gesloten. Het postoperatieve beloop was
ongestoord.
Bij pathologisch onderzoek betrof het een weinig celrijke mesenchymale tumor bestaande uit spoelvormige cellen in een deels myxoïde achtergrond met
verspreid gelegen in grootte wisselende vaten. Er
was geen evidente mitotische activiteit. Immuunhistochemie toonde positiviteit voor de oestrogeen- en
progesteronreceptor en deels voor desmine en CD34.
De ki-67 toonde een wisselend percentage aankleuring, plaatselijk oplopend tot ca. 5%. De resectie
vlakken waren niet vrij. Het beeld was dat van een
agressief angiomyxoom (diep angiomyxoom).
Follow up
Gezien de klinisch geobjectiveerde snelle groei en de
mogelijkheid van de ontwikkeling van een recidief
werd er voor de follow-up een uitgangs-CT-scan
gemaakt waarbij er geen afwijkingen waren. Patiënte
is thans, zes maanden na de ingreep klachtenvrij, en
zonder tekenen van een recidief.
Discussie en conclusie
Een agressief of diep angiomyxoom is een zeldzame,
lokaal invasieve mesenchymale tumor van de diepe
weke delen in het vulvovaginale gebied, perineum en
bekken. De tumor is meestal groot en slecht afgrensbaar met onregelmatige uitbreiding in het omgevende weefsel. Het is een laesie met een relatief
grote kans op een lokaal recidief.

Afbeelding 1: Verwijderde tumor (9,5 cm x 8,5 cm)

Een agresief angiomyxoom komt vooral voor in de
reproductieve fase wat suggereert dat hormonen een
rol kunnen hebben in het ontstaan en progressie.7 Er
wordt gedacht dat dit soort tumoren zich hormoon
afhankelijk gedragen, wat de basis zou kunnen zijn
van hormonale behandeling. In de literatuur beschrijven Fetch et al.2 positieve oestrogeen- en progesteronreceptoractiviteit in angiomyxomaweefsel in
93% en 90% van de gevallen. Havel et al.10 zien geen
aankleuring van de progesteronreceptor, terwijl Htwe
et al.11 juist positieve progesteronreceptoractiviteit
aantoont, zonder oestrogeenactiviteit. Voor de relatief oppervlakkige, goed zichtbare laesies kan een
(naald-)biopt hulp bieden als diagnosticum. Het
gebruik van MRI (voorkeur boven de CT-scan) is geïndiceerd om de grootte en relatie met omliggende
structuren vast te stellen.13
Chirurgische resectie is de behandeling van keuze,
echter volledige resectie is niet altijd haalbaar. Het
recidiefpercentage ligt tussen de 35% en de 72%
ongeacht de status van de snijvlakken. Als de tumor
niet groeit en weinig klachten geeft kan deze vooralsnog ongemoeid worden gelaten als er een grote kans
is op morbiditeit bij uitgebreide chirurgie.3
Voor de tumoren met een positieve oestrogeen- en/of
progesteronreceptoractiviteit waarbij radicale resectie niet mogelijk is, biedt hormonale behandeling
mogelijk uitkomst. In de literatuur zijn er casus
beschreven met gonadotropin releasing hormone
-agonisten, tamoxifen en raloxifene als behandeling
en reductie van primaire tumoren7, maar ook post
operatieve adjuvante behandeling8,12,13 en bij recidieven.
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Gezien de bijwerkingen (acute huidreacties, gastro
intestinale klachten) kan als laatste middel radiotherapie gebruikt worden13,14, als resectie en hormoon
therapie niet het gewenste resultaat hebben bereikt.
Er zijn nog steeds veel onbeantwoorde vragen met
betrekking tot de beste behandeling van de primaire
laesie en de follow-up van deze zeldzame aandoening. De lokalisatie en daarmee de kans morbiditeit
bij chirurgie kunnen van belang zijn bij de keuze van
de eventuele vervolg behandeling: chirurgisch, hormonaal, radiotherapie of uitsluitend expectatief.
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Samenvatting
Een agressief angiomyxoom is een zeldzame
benigne mesenchymale tumor die voorkomt in het
pelviene en peri-anale gebied. Het klinisch beeld
doet denken aan een cyste van Bartholin, een
lipoom, een labiumcyste, gartnergangcyste, sarcoom, abces of een hernia. De lokalisatie, tumorgrootte en betrokkenheid van andere structuren
zorgen ervoor dat er geen eenduidige behandeling
is. Als diagnosticum kunnen een biopsie en MRI
van nut zijn. Resectie (zowel radicaal als partieel)
kunnen een recidief niet altijd voorkomen. Neoadjuvante hormonale therapie kan de diameter van
de tumor doen afnemen alvorens over te gaan tot
chirurgische resectie. Radiotherapie kan als laatste
middel gebruikt worden bij therapieresistente recidieven.
Trefwoorden
aggressief angiomyxoom; MRI; pelviene tumor,
benigne tumor pelvis
Summary
An aggressive angiomyxoom is a rare benign mesenchymal tumor that occurs in the pelvic and perianal area. The clinical picture is reminiscent of a
Bartholin cyst, a lipoma, Gartner Gang Cyst, sarcoma, abscess, or even a hernia. The localization,
tumor size, and involvement of other structures
ensure that there is no single treatment. As a diagnostic tool biopsy, and MRI are useful. Resection
(both radical and partial) can not prevent a relapse.
Hormonal therapy may also be used as a neo-adjuvant therapy to decrease the diameter of the primary tumor before surgery. Radiotherapy may be
used as a last resort.
Keywords
aggresive angiomyxoma, MRI, pelvic tumor, benign
tumor pelvis
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Een pilot
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Sinds 2010 wordt in Nederland door elk verloskundig samenwerkingsverband (VSV) tweemaal
per jaar een perinatale audit gehouden, georganiseerd door lokale teams. Deze worden bijgewoond door eerste-, tweedelijns- en derdelijnszorgverleners uit de betreffende regio. Tot nu toe
is geen bijdrage gevraagd van de door perinatale
sterfte getroffen ouders. Evenmin worden zij op
de hoogte gesteld van de uitkomsten. Ook in het
buitenland zijn – voor zover bekend – ouders niet
betrokken bij een perinatale audit.

348

In 2015 zijn Perinatale Audit Nederland (PAN) en
Perinatale Registratie Nederland (PRN) gefuseerd tot
Perined. Zoals vermeld op de website van Perined
(www.perined.nl) is ontwikkeling van ouderparticipatie één van de speerpunten. Voor een goede evaluatie van kwaliteit van zorg zijn de visie en ervaring
van cliënten onmisbaar, vooral wanneer het niet
goed is gegaan. Perined stimuleert de ontwikkeling
om het perspectief van de cliënt structureel deel uit
te laten maken van registratie, audit en de perinatale
kwaliteitscyclus.
Tijdens het congres ter ere van de start van Perined
in oktober 2015 is een workshop gehouden omtrent
ouderparticipatie. Hierbij waren zorgverleners,
ouders en patiëntenverenigingen uitgenodigd. Deze
workshop werd geleid door een van de auteurs (JvD),
die de aanwezigen de vraag stelde of het zinvol zou
zijn om ouders te betrekken bij de audit. Ouders en
vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen reageerden enthousiast, de reacties van de zorgverleners waren wisselend. Hieruit ontstond het idee om
een pilot met betrekking tot ouderparticipatie te
organiseren.

Methode
Bij het voorbereiden van de eerstvolgende audit in
het Radboudumc bleek het lokale team gemotiveerd
om deze pilot met ouderparticipatie uit te voeren. Dit

team bestaat uit veertien leden: drie tweedelijnsverloskundigen, drie gynaecologen, één eerstelijnsverloskundige, één gynaecoloog in opleiding, drie O&Gverpleegkundigen, twee pathologen en één neonatoloog. Eén van de twee casus van de aankomende
audit werd geselecteerd. De tweede casus werd minder geschikt bevonden omdat de betreffende ouders
een klacht hadden ingediend. Om de veiligheid van
de audit te bewaken werd besloten om de bijdrage
van de ouders vooralsnog te beperken tot een schriftelijk verslag van hun ervaringen met de zorg. De
ouders van de eerste casus werden telefonisch benaderd door de hoofdbehandelaar om te vragen of ze
bereid waren een bijdrage te leveren aan de audit.
Na hun toezegging om te participeren ontvingen ze
een e-mail met de opzet van de pilot. Zij schreven
hun eigen chronologische verslag, evenals hun eigen
vragen aan de audit. Dit verslag werd tijdens de audit
uitgedeeld aan de deelnemers, waarbij uitleg werd
gegeven over het doel en de opzet van de pilot. Na
afloop van de audit vulden alle deelnemers een korte
enquête in over hun ervaringen met de ouderparticipatie. Bij de pilot hoorde ook een korte evaluatie
achteraf door het lokale team. Hierbij kwam ter
sprake op welke wijze de vastgestelde substandaardfactoren en aandachtspunten aan de ouders teruggekoppeld zouden moeten worden. Tevens werd aan
de ouders na deelname telefonisch door de hoofdbehandelaar gevraagd hoe zij hun participatie hadden
ervaren.

Resultaten
Ouders
De ouders oordeelden positief over de ouderparticipatie: “Wij denken dat patiëntenparticipatie goed is,
omdat (de meeste) ouders betrokken willen zijn, ook
omdat dit het enige is wat ze (nog) voor hun kind
kunnen doen. Ook kunnen wij als ouders het proces
nog een keer op een afstandje reflecteren en dat kan
helpen bij de verwerking van het verlies (dit geldt
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Tabel 1 Enquête ouderparticipatie
Aantal respondenten: N=38
Vraag

Ja/
positief

Nee/
negatief

Neutraal

Wat was uw ervaring met
ouderparticipatie?

16
(41%)

0

19
(49%)

Had het verhaal van de
ouders een bijdrage voor u
in de auditbespreking?

17
(44%)

20
(51%)

Niet beantwoord
(5%)

Heeft ouderparticipatie
de veiligheid van de audit
beïnvloed?

4
(10%)

34
(87%)

Niet beantwoord
(3%)

Heeft ouderparticipatie de
anonimiteit van de audit
beïnvloed?

4
(10%)

32
(82%)

Niet beantwoord
(8%)

Vindt u dat in toekomstige
audits op deze manier
ouderparticipatie dient te
worden geïntroduceerd?

24
(62%)

4
(10%)

Niet beantwoord
(28%)

tenminste voor ons).” Ook op de terugkoppeling van
de resultaten reageerden zij tevreden. Er was geen
sprake van verwijten achteraf, ook niet toen ze
geconfronteerd werden met de vastgestelde substandaardfactoren en aandachtspunten.
Zorgverleners
Bij de audit waren 63 zorgverleners aanwezig. 38
van hen (62%) vulden de enquête in (tabel 1). Onder
hen waren tien eerstelijnsverloskundigen, negen klinisch verloskundigen, drie gynaecologen en zes
gynaecologen in opleiding, vier artsen van kindergeneeskunde (neonatologen en AIOS), vijf obstetrie
verpleegkundigen en één echoscopiste.
Er waren geen respondenten die de ouderparticipatie
als negatief hadden ervaren. Iets meer dan de helft
vond dat het verhaal van de ouders geen duidelijke
meerwaarde had. Redenen die hiervoor gegeven
werden, waren onder andere dat de ouders dezelfde
vragen hadden voor de audit als die de deelnemers
tijdens de audit stelden, zodat er dus geen sprake
was van nieuwe invalshoeken, en dat het verhaal van
betreffende ouders als te rationeel werd ervaren,
zodat hieruit weinig kon worden opgemaakt over de
emotionele beleving.
De grote meerderheid van de zorgverleners had niet
het gevoel dat de veiligheid of anonimiteit van de
audit in het gedrang kwam door deze manier van
ouderparticipatie, omdat de ouders zelf niet bij de
audit aanwezig waren. Omdat de identiteit van de
betrokken zorgverleners bij de ouders bekend was,
rees tijdens de enquête wel de vraag hoe de tijdens
de audit vastgestelde aandachtspunten en substandardfactoren het beste aan de ouders teruggekoppeld konden worden. Er zou immers vrij gemakkelijk door de ouders met de vinger naar bepaalde
zorgverleners gewezen kunnen worden.
Tenslotte was het merendeel van de respondenten

het erover eens dat ouderparticipatie in toekomstige
audits een rol zou kunnen hebben. De audit zou op
deze manier meer patiëntgericht worden en bewustwording van de beleving van de ouders zou meerwaarde kunnen hebben. De zorgverleners maakten
wel kritische kanttekeningen bij de hoeveelheid
extra benodigde tijd (20 minuten), bestaande uit
leestijd van het verhaal van de ouders en het invullen van de evaluatie van de ouderparticipatie.

Discussie
In de huidige tijd van patiënt-centered care en shared
decision making is het belangrijk ouders te betrekken bij de evaluatie van de ontvangen zorg. In dit
verslag rapporteren we de resultaten van een pilotexperiment met ouderparticipatie. Nog niet eerder
werd in Nederland gerapporteerd over een bijdrage
gevraagd van ouders bij een audit na perinatale
sterfte.
De respons van de zorgverleners op de enquête die
uitgedeeld werd was 62%, hetgeen voor een enquete
geen slecht resultaat is. Mogelijk had de respons
hoger kunnen zijn, echter bij deze specifieke audit
verliep de tijdsbewaking niet optimaal. Hierdoor hadden meerdere zorgverleners de zaal reeds verlaten in
de pauze tussen de twee casus, zodat de pilotcasus
een minder groot publiek had.
Zeker niet elke casus komt in aanmerking voor
ouderparticipatie. Hierbij valt te denken aan casus
waarbij een klacht is ingediend, een calamiteiten
melding is gedaan, of waarbij ouders vanwege sociale dan wel intellectuele beperkingen mogelijk niet
in staat zijn een eigen reflectieverslag te schrijven.
Deze aanname van ons zou onderzocht kunnen worden in een studie die groter is opgezet. De bevinding
van iets meer dan de helft van de respondenten, dat
het verhaal van deze ouders geen duidelijke meerwaarde had, komt wellicht doordat het verslag van
deze ouders erg rationeel was. Om dit in de toekomst te voorkomen zou een standaardvragenlijst
aan de ouders gestuurd kunnen worden met expliciet daarin vragen naar beleving, met daarnaast de
mogelijkheid vrije tekst te schrijven. Het feit dat het
verslag van de ouders in deze casus vrij rationeel
imponeerde kan mede verklaard worden door het
hoge opleidingsniveau van deze ouders.
Wellicht zou voor toekomstige audits de sfeer van
veiligheid in het gedrang kunnen komen, indien uitkomsten van substandaardfactoren en aandachtspunten rechtstreeks en volledig naar ouders worden
teruggekoppeld. In deze pilot bleek dit niet het geval,
maar verdere evaluatie is zeker gewenst. Of en in
welke mate deze terugkoppeling het beste kan
plaatsvinden, zou ook nog nader onderzocht moeten
worden. Het is uiteraard mogelijk om in het geheel
geen terugkoppeling naar de ouders aan te bieden,
echter het is voorstelbaar dat ouders medewerking
weigeren als hen geen terugkoppeling wordt toege-
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zegd. Mocht er toch terugkoppeling plaatsvinden,
dan is het uiteraard altijd mogelijk dat ouders deze
informatie gebruiken om een klacht in te dienen
tegen de betrokken zorgverleners. Dit is natuurlijk
niet te voorkomen, echter uit onderzoek blijkt keer
op keer dat transparantie bij eventuele gemaakt 'fouten' juist beschermend werkt tegen het indienen van
klachten. Wellicht verdient een persoonlijk contact
met de hoofdbehandelaar om de resultaten van de
audit terug te koppelen de voorkeur boven telefonisch contact. Na evaluatie van het hele proces
menen wij achteraf dat persoonlijk contact op de
polikliniek de voorkeur heeft, gezien dit altijd een
beladen casus betreft.

Conclusie

Samenvatting
In deze tijd van patient-centered care, is het aan te
bevelen om ouders te betrekken bij de audit betreffende de casus van hun kind. Het startcongres van
Perined vormde de aanleiding om een pilot uit te
voeren met betrekking tot ouderparticipatie bij perinatale audits, deze vervolgens te evalueren in het
lokale team en terug te koppelen bij de eerstvolgende audit.
Voor de eerstvolgende audit in het Radboudumc
selecteerde het lokale team van het VSV Nijmegen
e.o. een casus. De betreffende ouders maakten voor
de audit hun eigen schriftelijke verslag van het
gebeurde. De aanwezige zorgverleners vulden een
enquête in na afloop van de audit om aan te geven
hoe zij de ouderparticipatie ervaren hadden.
De substandaardfactoren en aandachtspunten werden na de audit aan de ouders teruggekoppeld door
de hoofdbehandelaar. Ook aan hen werd gevraagd
wat zij ervan vonden om op deze wijze te participeren.
Het merendeel van de zorgverleners was het erover
eens dat ouderparticipatie in toekomstige audits een
rol zou kunnen hebben. Wel waren nog niet alle
deelnemers overtuigd van de meerwaarde van
ouderparticipatie in de huidige vorm. Het verdient
dan ook aanbeveling om verder onderzoek te verrichten naar de beste vorm en inhoud van een bijdrage van de ouders.
Wellicht komt de sfeer van veilige rapportage bij
audits in het gedrang als uitkomsten van substandaardfactoren en aandachtspunten rechtstreeks en
volledig naar ouders worden teruggekoppeld. Verdere evaluatie van de ervaringen van zowel auditdeelnemers als ouders met dit proces is gewenst.

Summary
In these times of patient centered care, involving
parents in the perinatal audit regarding the case of
their child is recommended. The Perined start-up
conference prompted this pilot involving parents in
perinatal audits, evaluating this with the local audit
team and reporting the results in the next audit.
For the first audit in the Radboudumc after this conference, the local audit team in the Nijmegen region
selected a case. The parents involved submitted
their own report of events to the audit, but were not
present during the audit. The audit participants
were asked to fill out a questionnaire evaluating
their own experience with the input of the parents.
Substandard factors and recommendations for
improvement were discussed with the parents after
the audit by... The parents were also asked how
they felt about being asked to participate.
The majority of audit participants felt that parent
participation could be part of future audits, although not everyone present was convinced that the
current format was the most helpful. We therefore
recommend further study into what method will
constitute the best form and content for participation of parents.
It is possible that reporting substandard factors and
recommendations for improvement directly to the
parents could impact audit safety. Further evaluation of the experiences of both audit participants
and parents is therefore needed.

Trefwoorden
perinatale audit, ouderparticipatie, pilot

Onze eerste ervaring met ouderparticipatie bij de
perinatale audit was gematigd positief en zal zeker
een vervolg krijgen. Het lokale team zal bij iedere
audit beoordelen of de casus geschikt zijn en de
hoofdbehandelaar zal de ouders uitnodigen te participeren. Op termijn zullen we opnieuw de resultaten
verzamelen en rapporteren. Wij zijn benieuwd of dit
initiatief elders navolging krijgt en wat de ervaring
aldaar zal zijn.
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perinatal audit, parent participation, pilot study
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Zo goed spelen en dan geen goud
halen, da’s pas knap!
(Vester 71 op Twitter)

In mei 1997 schopte ik het tot brons. In het MECC in Maastricht moest ik het bij ‘ontmoet de AGIOS’ opnemen
tegen Arie Franx en Harm de Haan. De kwalificatie werd in die tijd gewoon geregeld door de opleider, in mijn
geval professor Henk Wallenburg. Heel simpel, want ik stond meteen in de finale. Het bleek ook nog eens een
internationale wedstrijd: er speelden Nederlanders en Vlamingen mee.
Mieke Kerkhof
Aangekomen in Maastricht, viel het me tegen dat mijn naam niet gigantisch groot op de gevel stond – het MECC
heeft daar tenslotte de mogelijkheden voor – ik had immers zoveel getraind. Nee, ik had niets aan het toeval
overgelaten. Dia’s maken was in die tijd a hell of a job. Drie weken tevoren leverde je de teksten in en maakte
de ziekenhuisfotograaf er ‘blauwwitjes’ van, dat was het meest rustig voor de ogen. Hij leende mij een dia
projector die ik in mijn woonkamer op een keukentrapje plaatste. Ik verwijderde een schilderij van de muur.
Zo oefende ik avond aan avond de spreektekst en schoof ik op het juiste moment een dia voor de lens. Precies
in die tijd vroeg mijn huidige vrouw of ze met mij mocht samenwonen, maar dat kon natuurlijk absoluut niet,
want ik moest eerst mijn masterpiece volbrengen, daar in Zuid Limburg. (Ze plaagt me er nog wekelijks mee).
Mijn kuur ging over de behandeling van eclampsie en heette ‘Hoe probaat is Magnesiumsulfaat’? Ik had er een
paar mooie vluchtelementen in gebouwd, om de stemmers in de zaal op mijn hand te krijgen. Dan zou ik de
prestigieuze Wyethprijs binnen kunnen harken. Gelukkig was juist in die tijd de Rotterdamse Erasmusbrug in
gebruik genomen. Deze trilde bij windkracht twaalf en dat leek verdomd veel op een eclamptisch insult. Met
deze geniale grap begon ik mijn voordracht. Ik geloof dat ik er zelf het hardst om gelachen heb.
Helaas ging Arie er met het goud vandoor en Harm met het zilver. En dat terwijl tijdens de koffie-, de lunch- en
de theepauze de complete zaalvulling mij kwam feliciteren met die prachtige spreekbeurt. Iedereen had op mij
gestemd. Tot aan de prijsuitreiking heb ik niets meer van het hele Gynaecongres opgestoken. In gedachten zag
ik me al, met bloemen overladen, een ovationeel applaus in ontvangst nemen en op de foto gaan met de cheque van zegge duizend gulden. De rest is geschiedenis. Arie is hoogleraar in Utrecht en Harm doet het niet
onverdienstelijk in Zwolle.
Jacco Verhaeren, tussen 1992 en 2012 coach van het Nederlandse zwemteam en de creator van tien gouden
Olympische plakken, vertelt in de NRC*) dat ‘echte winnaars winnen en verliezen beleven als een zaak van
leven of dood’. De bittere tranen van de dameshockeyers en de schoenensmijtende Dafne Schippers illustreren
dat.
Sedert 1997 heb ik me vaak afgevraagd waarom de homo sapiens wedijvert. Waarom kan er maar één de winnaar zijn? Wat is daar in godsnaam het nut van?
Volgens mij zijn wij ook de enige diersoort die zichzelf
dat aandoet. Alle andere dieren lopen alleen even een
stapje harder als ze bronstig, tochtig of berig zijn.
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Het geeft mij zo’n rust om ergens níet de beste
in te zijn. Ik kan dat iedereen aanraden. Gewoon
lekker perifeer praktiseren en de patiënten blij
maken. Misschien niet de grootste uitblinker
zijn in je aandachtsgebied, maar wel goed
mee kunnen komen, door gewoonweg je
best te doen. Klinische bolleboos
met een lange staat van dienst.
Deelnemen is belangrijker dan winnen.
Voor mij dan hè. Een nahupje waard…
*) Ziek van Zilver, NRC Handelsblad sportkatern
20/21 augustus 2016

16/07 uit den vreemde
Verslag Working Party International Safe Motherhood

Een verzoek tot samenwerking uit
Gondar, Ethiopië

Wat zijn de grootste uitdagingen voor ons vak als
we vanuit de ruimte naar onze planeet zouden
kijken? Natuurlijk is technologische ontwikkeling
noodzakelijk om ons in de toekomst verder te
brengen: foetale bewaking staat slechts in de kinderschoenen, er bestaat nog geen oorzakelijke
behandeling voor pre-eclampsie die uitstel van de
baring mogelijk maakt, het ovariumcarcinoom
blijft een sluipmoordenaar en de bekkenbodem
een mysterie.
Toch gelooft de Working Party on International Safe
Motherhood dat de grootste uitdaging waar gynaecologen wereldwijd voor staan van een heel andere
orde is. Wat ons betreft is die uitdaging om dat wat
we allang weten daadwerkelijk in praktijk te brengen, zeker daar waar het lijden het grootst is. We
weten hoe we het overgrote deel van ongewenste
zwangerschappen, moeder- en kindersterfte en
sterfte aan cervixcarcinomen kunnen voorkómen. En
toch gebeurt het niet. Onze werkgroep, die zowel
onderdeel is van de NVOG als van de Nederlandse
Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG), heeft zich tot doel
gesteld een bijdrage te leveren aan zulke verbeteringen van de wereldwijde reproductieve gezondheid.
Zij bestaat in meerderheid uit gynaecologen (inopleiding) met vaak een achtergrond als tropenarts.
Hoe echter vanuit híer, naast het dagelijks werk, zorg
en gezondheid dáár te verbeteren?
Tot 2013 bestond een samenwerkingsproject met de
Association for Gynaecologists and Obstetricians in
Tanzania (AGOTA).1 Tijdens onze goed bezochte bijeenkomsten zochten we naar een vervolg daarop.
Tropenartsen en gynaecologen zijn doorgaans doeners en we hunkerden naar een nieuw project met
meer concrete actie, en dan liefst in antwoord op
een lokale vraag.

Via persoonlijke contacten van enkele leden bereikte
ons een verzoek tot samenwerking van de gynaecologische staf in het universiteitsziekenhuis van Gondar, de vroegere hoofdstad van Ethiopië. In juni jl.
vertrokken zes leden van de Working Party (zes van
de ondergetekenden: drie AIOS, drie gynaecologen)
naar Gondar op een exploratieve missie.
Als kennismaking werd, samen met de Liverpool
School of Tropical Medicine, een gevalideerde skills
and drills-training in obstetrische calamiteiten georganiseerd voor verloskundig hulpverleners uit het
ziekenhuis en de omliggende klinieken.2 Het werd
een succes. Inmiddels hebben we een vervolgbezoek
gebracht en zijn lokale trainers opgeleid om de calamiteitentraining op regelmatige basis doorgang te
laten vinden. Immers: het moge duidelijk zijn dat ‘inen uitvliegen’ voor één training niet de manier is om
duurzame verbetering tot stand te brengen. Het
onderhouden van kennis en vaardigheden moet
onderdeel worden van de lokale routine, en training
moet bestendigd worden door adequate begeleiding
op de werkvloer.
Om mogelijkheden voor dergelijke on-the-job begeleiding en ondersteuning vanuit onze werkgroep te
onderzoeken, brachten we oriënterende bezoeken
aan de verlosafdelingen van het ziekenhuis en naburige klinieken. Door lokale staf werden de behoeften
voor samenwerking verhelderd. Momenteel analyseren we aan welke verzoeken we gehoor zouden kunnen geven.
Hierbij moet aangetekend te worden dat échte en
duurzame verbetering, met name ook in de perifere,
slecht bemande klinieken vooraleerst lokale actie
van beleidsmakers vereist. Geen verbetering van zorg
zonder de aanwezigheid van goed geschoold personeel op de werkvloer.
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Dit adagium geldt niet alleen de plaatselijke verloskunde. Onderdeel van het lokale verzoek betreft ook
de mogelijkheid tot ondersteuning van post-specialty
training. De urogynaecoloog en gynaecologisch oncoloog onder ons opereerden in dat kader beiden een
dag met lokale collega’s. We beraden ons nu op
mogelijkheden om dergelijke fellowships nader te
ondersteunen. Terug in Nederland heeft inmiddels
een aantal collega’s interesse getoond om een periode in Gondar werkzaam te zijn en een bijdrage te
leveren aan het opleiden van lokale urogynaecologische en oncologische specialisten.
Tenslotte organiseerden we een workshop operational research, een uitermate positief ontvangen
onderdeel van ons bezoek. Op interactieve wijze
werden lokale clinici aangespoord om voor de eigen
setting relevante onderzoeksvragen te genereren. De
Working Party heeft uitgebreide ervaring op dit terrein en de ervaring die binnen de vereniging bestaat
met het doen van klinisch doelmatigheidsonderzoek
zou naar ons idee op fraaie wijze ‘geëxporteerd’ kunnen worden om ook van nut te zijn op plaatsen waar
de nood hoog is.3-5

ShareNet (Nederlands kennisplatform voor seksuele
en reproductieve gezondheid en rechten) heeft een
subsidie toegekend voor het eerste jaar van de
samenwerking. Het bedrag zal met name gebruikt
worden om de calamiteitentraining te implementeren
en daarnaast om een basis te leggen voor de fellowships en het onderzoek.
Onze doelstelling moet bescheiden zijn. Een groot
deel van de behoeften in Gondars klinieken vereist
lokaal politiek engagement. Het recht van vrouwen
in Ethiopië op fatsoenlijke basale gynaecologische en
verloskundige zorg – een recht dat dagelijks op grove
wijze wordt geschonden op heel veel plaatsen in de
wereld – vereist inzet van de nationale en lokale
regeringen. Onze werkgroep en onze vereniging, kunnen het overgrote deel van het gebrek aan basiszorg
niet ongedaan maken, hoe graag we dat ook zouden
willen. Maar we kunnen wel, waar mogelijk, steun
bieden aan hoopvolle lokale initiatieven. Zolang onze
collega’s ter plaatse daar maar eigenaar van blijven.
Hiermee kijkt onze vereniging op verantwoorde wijze
over de grenzen heen, en dat is uitermate nodig in de
roerige wereld van nu.
Collega’s die interesse hebben om betrokken te raken
bij het Gondar-project kunnen een mail sturen aan
ons secretariaat: secretariaat.wp@gmail.com.
Ervaring in de tropen strekt tot aanbeveling maar is
niet strikt noodzakelijk.
Namens de Working Party for International Safe
Motherhood & Reproductive Health,
Thomas van den Akker, Heleen van Beekhuizen,
Mimosa Bruinooge, Myrrith Hulsbergen, Rob
Mooij, Marcus Rijken, Jelle Stekelenburg
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Literatuuronderzoek naar het effect op perineumletsel

‘Hands-on’ versus ‘hands-off’
M.J.H. Vrencken coassistent gynaecologie Zuyderland Medisch Centrum
drs. D. Boterenbrood ANIOS gynaecologie Zuyderland Medisch Centrum
dr. M.M.L.H. Wassen gynaecoloog Zuyderland Medisch Centrum

Achtergrond
Volgens de Perinatale Registratie Nederland (PRN)
was er in de afgelopen jaren bij circa 50% van de
vaginale baringen in de eerste lijn en bij circa
40% in de tweede lijn, sprake van perineumletsel.1 Een aanzienlijk percentage, zeker gezien het
feit dat deze letsels gepaard kunnen gaan met
forse klachten op korte en lange termijn. Meest
bekende gevolgen zijn perineale pijn, fecale
incontinentie en seksuele dysfunctie, waarbij
bekend is dat de ernst van de klacht samenhangt
met de omvang van het perineumletsel.2 Perineumrupturen worden onderverdeeld in vier
groepen: eerstegraads ruptuur met alleen beschadiging van de huid, tweedegraads ruptuur waarbij
beschadiging van het perineum, perineale spieren
maar niet van de sfincter, derdegraads ruptuur
met beschadiging van het perineum en de externe
en/of interne anale sfincter en ten slotte een vierdegraads ruptuur met beschadiging van het perineum, de externe en interne sfincter en het rectum slijmvlies (tabel 1, figuur 1). Derde- en
vierdegraads rupturen vallen samen onder de
term OASIS (obstetric anal sphincter injuries).3,4

Voor het ontstaan van perineumletsel zijn verschillende risicofactoren bekend, waaronder nullipariteit,
verhoogd geboortegewicht, niet-vorderende uitdrijving, vaginale kunstverlossing en kruinligging.5
Ondanks alertheid op risicofactoren, signalering van
perineumletsels en behandeling hiervan, neemt volgens onderzoek in Scandinavische landen de incidentie van OASIS de laatste jaren toe. In Noorwegen
en Zweden was de incidentie van OASIS 0,5-1,6% in
1970 en dit is in 2004 toegenomen tot 4,2% 6,7, waar
in Nederland in 2013 een incidentie van 2,7% wordt
beschreven.1 Door de stijgende incidentie is er veel
aandacht voor interventies die potentieel de kans op
perineumletsels verlagen. Deze worden onder andere
besproken in de multidisciplinaire richtlijn van de
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) ‘Totaalruptuur’ en de richtlijnen van
het National Institute for Health and Care Excellence
(NICE).8,9 De NVOG doet onder andere daarbij de
volgende aanbevelingen:
1) bij een spontane baring waarbij de kans op een
totaalruptuur hoog wordt ingeschat dient een episiotomie te worden gezet;
2) a ntenatale perineummassage is niet zinvol;

Tabel 1. Classificatie van rupturen volgens Sultan1
Graad 1

ruptuur huid

Graad 2

ruptuur huid en perineum met intacte
sfincter
ruptuur perineum en anale sfincter

Graad 3
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Graad 3A ruptuur < 50% externe anale sfincter
Graad 3B ruptuur > 50% externe anale sfincter
Graad 3C zowel ruptuur interne als externe anale
sfincter
Graad 4 ruptuur perineum, anale sfincter en anale
mucosa

Figuur 1. Classificatie van rupturen volgens Sultan
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Vraagstelling en PICO
Wat is de invloed van hands-off t.o.v. hands-on gedurende de uitdrijving op het aantal en de ernst van
perineumletsel bij een laagrisico-zwangere met een
eenling in hoofdligging?
Patient	laag-risico zwangere (primi-/multipara) met een eenling in hoofdligging
Intervention 	hands-off gedurende de uitdrijving
Control 	hands-on gedurende de uitdrijving
Outcome
OASIS

Zoekstrategie

Figuur 2. Flowchart van de search

3) alle hulpverleners dienen te worden getraind in
interventies die totaalrupturen kunnen voorkomen
(hands-on). De NICE-richtlijn geeft enkel aan dat
de hands-on- of hands-off-techniek kan worden
gebruikt om een spontane geboorte te faciliteren,
maar vermeldt geen voorkeur.
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In het Zuyderland Medisch Centrum is sinds september 2013 een ‘Community of Practice’ opgericht in
samenwerking met de Academie Verloskunde Maastricht. In dit kader viel ons door de intensieve begeleiding en samenwerking met verloskundigen in
opleiding (VIO) op dat er een verschil is in de mate
van perineumondersteuning tussen verschillende
beroepsgroepen, waarbij VIO’s meer getraind worden in hands-off en gynaecologen en arts-assistenten
meer hands-on benaderen. De richtlijn ‘Totaalruptuur’ van de NVOG is opgesteld in samenwerking
met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en stelt – zoals reeds benoemd
– dat het raadzaam is om alle zorgverleners in de
verloskunde te trainen in interventies die het optreden van totaalrupturen kunnen voorkomen. Hiermee
geven zij de voorkeur aan een hands-on-benadering,
verwijzend naar een artikel van Laine et al.10
In de praktijk blijkt echter dat verloskundigen met
name worden opgeleid middels een hands-off-benadering. De standaard ‘Fysiologische baring in AAV’
van de Academie Verloskunde Maastricht stelt dan
ook dat hands-on en hands-off beide een optie zijn,
gezien de literatuur niet eenduidig is. Hierbij wordt
verwezen naar 'Obstetrische Interventies'.11,12
Aangezien de informatie die de verschillende richtlijnen bieden niet overeenkomen en wij een verschil
zagen in benadering ontstond de vraag of er in de
literatuur eenduidige conclusies zijn ten aanzien van
een voorkeursbeleid ter preventie van perineumletsel. Dit bleek dan ook de aanleiding voor deze PICO.

Voor dit literatuuronderzoek werd gezocht naar artikelen in de databases van Pubmed en de Cochrane
Library.
De search in Pubmed was als volgt:
((((((“Perineum”[Mesh]) AND “Lacerations”[Mesh])
OR perineal trauma) OR perineal injury) OR perineal
laceration)) AND (((perineal support) OR hands-on)
AND hands-off).
Deze search leverde in Pubmed elf artikelen op
waarvan twee relevant. Dit waren een meta-analyse
en een recente RCT.12,13 De andere artikelen werden
geëxcludeerd op basis van studietype, waarvan één
review die dezelfde studies includeerde als de metaanalyse, en twee studies vanwege het gebruik van
een biomechanisch model van het perineum (fig. 2).
Bij de search in de Cochrane Library werden de zoektermen ‘perineal support’, hands-on, hands-off, ‘perineal trauma’, ‘perineal tear’ en ‘lacerations’ gebruikt.
Hierbij werd één review gevonden, die wij bij nadere
beschouwing besloten te excluderen voor onze PICO,
aangezien de geanalyseerde studies volledig overlapten met de recentere meta-analyse van Bulchandani
et al. In deze review werd echter ook het effect van
warmtecompressen en antenatale massage van het
perineum op OASIS bestudeerd, wat wij kort hebben
meegenomen in de bespreking.

Bespreking
In een meta-analyse van Bulchandani et al. (2015)
wordt een samenvatting gegeven van verschillende
artikelen die in de afgelopen jaren over dit onderwerp zijn gepubliceerd.13 Er is een onderscheid
gemaakt tussen de gerandomiseerde studies (RCT’s)
en niet-gerandomiseerde studies (NRT’s), waarbij in
totaal vijf RCT’s (6816 vrouwen) en drie NRT’s
(60.105 vrouwen) werden geïncludeerd voor de
meta-analyse. Primi- en multipara werden geïncludeerd wanneer zij thuis of in het ziekenhuis bevielen
van een eenling in hoofdligging bij een AD > 32
weken. De primaire uitkomstmaat was de incidentie
van OASIS en secundaire uitkomstmaten waren de
incidentie van eerste- en tweedegraads rupturen,
rupturen die hechtingen vereisten, episiotomieën en
een intact perineum. Analyse van de RCT’s liet geen
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significant verschil zien tussen hands-on of hands-off
in het optreden van OASIS (RR 1,03, 95% CI 0,32 –
3,36) en in het optreden van eerste- en tweedegraads
rupturen (RR 1,00, 95% CI 0,90 - 1,11). Daarnaast
werd er bij drie RCT’s (n = 6647) gekeken naar het
effect van hands-on op de incidentie van episiotomieën, waarbij blijkt dat dit leidt tot het zetten van
meer episiotomieën (RR 1,2, 95% CI 1,16 - 2,26).
Rezaei et al. (2014) verrichtte een gerandomiseerde
trial waarbij het effect van hands-on- en hands-offbeleid op de incidentie en ernst van perineumrupturen en incidentie van episiotomieën werd onderzocht.13 In deze studie werden in totaal 600
primipara tussen de 15 en 35 jaar met een eenlingzwangerschap in hoofdligging geïncludeerd. Overige
inclusiecriteria voor deelname waren: een geboortegewicht tussen 2500-4000 gram, intacte vliezen bij
aanvang van de baring, een totale duur van de partus
minder dan 12 uur, geen gebruik van oxytocine en
geen preparatie van het perineum gedurende de
zwangerschap (bijvoorbeeld door middel van perineale massage).
Er werd geen verschil gevonden in het overall optreden van perineumrupturen tussen de hands-on
(49%) en hands-off (47,9%) groep (p = 0.74).
In de hands-off-groep ontstonden wel significant
minder vaak derdegraads perineumrupturen (2,7%
vs. 0,3%, p = 0,01) en werden minder episiotomieën
gezet (12,7% vs. 5,7%, p = 0,003) in vergelijking met
hands-on. Daarentegen kwamen er bij hands-off wel
significant meer peri-urethrale rupturen voor (9,3%
vs. 15,7%, p = 0,01), waarvoor echter geen hechtingen
noodzakelijk waren.
Ondanks dat het bewijsniveau van niet-gerandomiseerde studies lager is, zijn twee NRT’s uit Bulchandani et al. nog interessant om uit te lichten: Hals et
al. (2010) en Laine et al. (2012) hebben gekeken naar
de incidentie van OASIS wanneer hulpverleners een
speciaal trainingsprogramma werd aangeboden in
manuele ondersteuning van het perineum gedurende
het laatste deel van de uitdrijving. Dit werd vergeleken met een cohort van vrouwen voorafgaand aan
het trainingsprogramma. Het trainingsprogramma
omvatte het correct toepassen van hands-on, maar
besteedde ook aandacht aan de communicatie tussen hulpverlener en patiënt en het correct toepassen
van een episiotomie. Beide studies omvatten een
groot aantal geïncludeerde patiënten (40.154 respectievelijk 16.888) en lieten een daling in OASIS zien
van 4,7 naar 2,0% bij spontane vaginale bevallingen
en van 4,0 naar 1,9% bij vaginale kunstverlossingen
na het trainingsprogramma. Ondanks dat deze studies niet gerandomiseerd zijn, is het gezien de
grootte van beide cohorten interessant om deze
resultaten in acht te nemen.10,14 Daarbij zijn dit
tevens de studies waarnaar wordt verwezen in de

Tabel 2. Prevalentie van OASIS en episiotomieën bij nietgerandomiseerde studies

Studie

Hands-on
Hands-off
RR, 95% CI
events totaal events totaal

OASIS
Hals et al.
Laine et al.
Samuelsson
Totaal

375 19031
263 8837
71 2569
709 30437

Episiotomie
Hals et al.
Laine et al.
Totaal

4550 19148
3020 14787
7570 33935

974 21123
489 8051
24
314
1487 29488

0.43 (0.38-0.48)
0.49 (0.42-0.57)
0.36 (0.23-0.57)
0.45 (0.40-0.50)

3082 21004 1.62 (1.55-1.69)
3859 16992 0.90 (0.86-0.93)
6941 37926 1.20 (0.67-2.15)

richtlijn ‘Totaalruptuur’ van het NVOG. Overige resultaten van de NRT’s staan weergeven in tabel 2.
De Cochrane review van Aasheim et al. (2011) behandelt ook het effect van warmtecompressen en perineummassage op het ontstaan van perineumletsel.15
De gebruikte studies zijn echter alweer gedateerd
(2001-2007), maar lieten een significante reductie van
OASIS zien bij het gebruik van warmtecompressen (RR
0,48, 95% CI 0,28 - 0,84) en het toepassen van perineum massage (RR 0,52, 95% CI 0,29 - 0,94). Recentere studies ontkrachten dit echter en geven aan dat
antenatale massage van het perineum enkel leidt tot
het minder frequent zetten van episiotomieën.16,17

Discussie
Uit de studies die wij in deze PICO beschreven hebben, komt niet duidelijk naar voren of er een verschil
is tussen hands-on en hands-off benadering in het
aantal perineumrupturen. De meest recente RCT van
Rezaei et al. beschrijft een toename van derdegraads
rupturen bij hands-on, terwijl uit de reviews waarin
verschillende RCT’s zijn beoordeeld geen significant
verschil blijkt tussen hands-on en hands-off. De
meta-analyse van de NRT’s uit Bulchandani et al.
beschrijft daarentegen een duidelijke afname van
OASIS bij goede training in toepassing van hands-on.
Bij het beoordelen van deze resultaten is het belangrijk om te realiseren dat de patiëntpopulaties van de
RCT’s relatief klein waren (uiteenlopend van 100
patiënten tot 5471 patiënten), ten opzichte van die
van de NRT’s (van 2883 patiënten tot 40.154 patiënten), maar dat RCT’s in de regel van het hoogste
bewijsniveau zijn.
Het uitblijven van uniforme resultaten van de verschillende studies kan mogelijk voortkomen uit het
gebrek aan eenduidige definiëring van hands-on dan
wel hands-off benadering. Onder hands-on worden
verschillende technieken beschreven, maar in de
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meerderheid van de gevallen betekent dit ondersteuning van het perineum met de ene hand, waarbij de
andere hand op het hoofd van het kind wordt
geplaatst tijdens het insnijden, om de buiging van het
hoofd te beïnvloeden.10,11,14
Bij hands-off / hands-poised wordt in de meeste
gevallen bedoeld dat er geen manuele ondersteuning
wordt gegeven tot de baring van het hoofd en de
schouders. Sommige onderzoekers hanteren echter
eveneens de term hands-off wanneer er zo nodig een
hand op het hoofd wordt geplaatst bij te snelle vordering, anderen laten ook manuele ondersteuning
vanaf het moment dat het hoofd staat of geboren is
onder de noemer hands-off vallen.15
Daarnaast zijn er in de praktijk tal van andere belangrijke factoren die de kans op OASIS beïnvloeden, die
niet primair onderzocht zijn in de gerandomiseerde
studies, zoals de ontwikkeling van de schouders, de
communicatie tussen patiënte en hulpverlener en de
positie van de moeder tijdens de baring.

Een ander belangrijk punt met betrekking tot de primaire uitkomstmaat is de beoordeling van het perineumletsel, wat in vrijwel alle studies subjectief
heeft plaats gevonden en daarbij dus sterk afhankelijk is van de ervaring van de hulpverlener.
In de meta-analyses zijn verschillende studies geïncludeerd, waarvan sommigen alleen primipara hebben geïncludeerd en andere studies primi- en multipara. Hier is niet in beschouwing genomen of de
multipara perineumletsel of een episiotomie in de
voorgeschiedenis hebben. Enkel de studie van Laine
et al. heeft een onderscheid gemaakt tussen primien multipara en het effect van hands-on-training voor
beide groepen apart vergeleken. Ondanks dat door
het samenvoegen van deze groepen met name de
prevalentiecijfers van letsel zullen vertekenen en niet
zozeer het effect van de interventie, lijkt het correcter om de groepen apart te analyseren.
Betreffende de secundaire uitkomstmaten die onderzocht werden, zoals de incidentie van eerste- en

Samenvatting
Door de stijgende incidentie van perineumletsel tijdens de baring, is er veel aandacht voor preventieve
maatregelen, waaronder manuele ondersteuning
van het perineum. Verloskundigen worden tijdens
hun opleiding met name getraind in hands-off, terwijl gynaecologen en arts-assistenten de neiging
hebben tot een hands-on benadering tijdens de uitdrijving. Dit artikel beschrijft twee meta-analyses en
een RCT waarin een hands-on en hands-off benadering wordt vergeleken op het optreden van perineumletsel. Er blijkt geen significant verschil te zijn
in het ontstaan van OASIS (derde- en vierdegraadsrupturen) tussen beide technieken. Een hands-on
beleid lijkt wel te resulteren in meer episiotomieën.
Twee grote niet-gerandomiseerde trials waarin hulpverleners een trainingsprogramma voor manuele
ondersteuning hebben gevolgd, lieten een daling
van OASIS zien van 4,7% naar 2% bij spontane
bevallingen. Een grote, gerandomiseerde studie
waarin gebruik wordt gemaakt van een trainingsprogramma en strikte richtlijnen voor hands-on lijkt
noodzakelijk voor een duidelijke uitspraak omtrent
dit beleid.

describes two meta-analysis and a RCT where
hands-on and hands-off technique are being compared with respect to the occurrence of OASIS. There
is no significant protective effect of hands-on over
hands-off in the occurrence of OASIS. In contrast,
the rate of episiotomy seems to be significantly
higher in hands-on patients. Two large NRT’s have
investigated the effect on OASIS when health care
professionals were specifically trained in giving
manual support; this lead to a decrease in OASIS
from 4.7% to 2% in spontaneous deliveries. A large,
randomised controlled trial where professionals are
trained in practicing hands-on seems necessary to
draw conclusions.

Trefwoorden
perineum letsel, OASIS, manuele ondersteuning,
hands-on, hands-off
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English summary
Awareness for interventions that prevent perineal
trauma during childbirth, such as manual support of
the perineum, is increasing, due to the rising incidence. Midwives are trained in hands-off practice
during their training, whereas gynaecologists and
residents tend to advocate hands-on. This article
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tweedegraads rupturen en intact perineum, komt er
ook geen duidelijke voorkeur voor hands-on of
hands-off naar voren in verschillende studies. Terwijl
de review van Aasheim et al. (2011) nog concludeert
dat er geen verschil is in de incidentie van episiotomieën tussen hands-on en hands-off, laten Rezaei et
al. (2014) en de review van Bulchandani et al. (2015)
zien dat hands-on tot meer episiotomieën leidt.

Conclusie
Er lijkt vooralsnog onvoldoende bewijs te zijn dat een
hands-on- dan wel hands-off-benadering tot minder
perineumletsel leidt. Of dit een gevolg is van de beperkingen van de studies of een werkelijke bevinding, is
onduidelijk. De NRT’s met grote patiëntpopulaties
waarbij de hulpverleners goed getraind zijn in toepassing van hands-on en het plaatsen van een episiotomie, laten een duidelijke daling in OASIS zien.
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Het is moeilijk om een harde uitspraak te doen over
het beleid dat moet worden gevoerd tijdens de uitdrijving ten aanzien van de benadering van het perineum. De resultaten van studies zijn wisselend, wat
mogelijk voortkomt uit het gebrek aan uniformiteit in
uitvoering van de interventie.
Het verdient daarom aanbeveling om het effect van
hands-on en hands-off op het perineum te onderzoeken in een multi-center gerandomiseerde studie met
een voldoende grote patiëntenpopulatie, waarbij
hulpverleners getraind worden in het toepassen van
hands-on en de beoordelaar van het perineumletsel
geblindeerd is voor de interventie. Hierbij zal een
onderscheid moeten worden gemaakt tussen primien multipara vrouwen.
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Bij het lezen van het interessante artikel van De
Graaff 1 over de ontdekking van de vacuümextractie
kwamen er allerlei herinneringen naar boven. In
1963 begon ik mijn opleiding in de Vrouwenkliniek
van het Academisch ziekenhuis in Leiden. Recent
was daar voorzichtig de vacuümextractor in gebruik
genomen.
Onze opleider professor Holmer
was direct na de oorlog in Leiden
benoemd en zeker niet alleen om
zijn standvastige houding tijdens
de Duitse bezetting. Hij was een
ervaren2, wat patriarchale vrouwenarts van de oude stempel en
voor zijn assistenten een beminnelijke, wat afstandelijke leermeester. Maar hij liep niet voorop
met nieuwe ontwikkelingen. Al
jaren was er ook niemand in zijn
kliniek gepromoveerd. Het vakgebied verloskunde bevond zich
toen ook zonder meer in een stille
fase. Echoscopie was onvoorstelProfessor Holmer
baar en cardiotocografie nog
experimenteel. Maar we hadden allemaal een houten toeter om de cortonen te vervolgen en de weëenkracht stelde je vast met de vlakke hand. In de verloskamer lag een toeter met een lange steel (zie
afbeelding) zodat je tijdens de uitdrijving, zonder je
handen te gebruiken, kon controleren of de cortonen
zich herstelden. De coassistent of de zuster plaatste
de toeter boven de symfyse en zo bleven je handen
steriel. We gingen niet zo ver als de Engelse gynaecologen die altijd een vlinderstrikje droegen om te
voorkòmen dat hun stropdas in de weg wapperde.
Het sectio-percentage was zeer laag en we bekwaamden ons vaak, ook op het fantoom, met de zware
Naegele forceps. Neonatologie als aparte afdeling
was in Leiden onbekend, eenmaal per week liep de
kinderarts Jan Ruis met ons visite op de couveusezaal.
Als er sprake was van een nieuwe ontwikkeling, dan
was er nog een financiële barrière. Professor Holmer
was namelijk voorzitter van de Faculteitscommissie
die de fondsen beheerde waaruit nieuwe aanschaffingen werden bekostigd. Cardiochirurgie was in

opkomst, de internist kreeg de beschikking over
radio-isotopen en de chirurgen begonnen met chemotherapie, dus aanvragen genoeg. Maar de integere
Holmer wilde voorkomen dat hem verweten kon
worden, dat hij als voorzitter zijn eigen kliniek
bevoordeelde. De aanschaf van een vacuümextractor
was daarom een hele gebeurtenis.
Voorzichtig en behoudend als hij was, stemde hij toe
dat het nieuwe instrument geprobeerd mocht worden, mits het zeker was dat het kind was overleden.
Al gauw werd toen duidelijk dat die zuignap humbug
was, het ding schoot af. Pas later werd duidelijk
waarom: er moest eerst een caput succedaneum in
de cup worden gevormd en daarvoor was een goede
circulatie bij het kind noodzakelijk. Enthousiaste
ervaringen van buiten de kliniek bleven echter niet
uit. Nico van Lith, de enthousiaste chef de clinique,
zag zijn kans schoon toen ZHG ('Zijne Hooggeleerde',
zo noemden wij Professor Holmer in de wandelgangen) met vakantie was. De cup werd ingebracht bij
de eerstvolgende langdurige uitdrijving. Gelukkig
betrof het een normale achterhoofdsligging, zodat de
baring met het nieuwe instrument fluks kon worden
beëindigd. ZHG kon worden overtuigd na terugkeer
van zijn vakantie en de 'ventouse' (er waren veel Belgische assistenten) kreeg een plaats in het verloskundig armamentarium. Voor ons vijftal assistenten
werd het instrument gelukkig nog weinig gebruikt,
want een ieder zat te azen op de kans om een extractie met de forceps te doen.
Ervaring met de cup moest worden verworven. Netjes het vacuüm opbouwen, per twee minuten stapsgewijs op de klok, zodat zich een mooi caput succedaneum kon vormen, een mooie 'chignon'. We
leerden om de 'drie-vingerhandgreep' bij de tractie
uit te oefenen: twee vingers op het caput en de duim
op de cup, zodat je meteen voelde als de cup dreigde
af te schieten. Een routine episiotomie was destijds
in Leiden bij een primipara so-wie-so al ‘verplicht’,
op grond van het dogma van ZHG dat zodoende een
vaginale prolaps kon worden voorkomen. Een voordeel was wel dat de cup nummer 6 zo gemakkelijk
kon worden geplaatst. Een totaalruptuur werd in Leiden daarom zelden bij een vacuümextractie gezien.
De cup 5, misschien wel vrouwvriendelijker, werd
eigenlijk niet gebruikt, die schoot te gemakkelijk af.
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Als de uitdrijving nu toch beëindigd moest worden,
dan ook maar met optimale houvast op een flink
gevormd caput succedaneum. Maar alleen bij goede
weeën en goede cortonen en toch pas op zijn vroegst
na één uur persen.
Geleidelijk werd ook duidelijk dat de vacuüm extractie een ingebouwde veiligheid bezat ten opzichte van
de forceps, omdat de cup afschoot als een vaginale
geboorte onmogelijk bleek. Ervaren als men was met
de forceps werd die als tweede keus dan nog wel
door de ouderen geprobeerd, maar dat werd toch
allengs achterwege gelaten. Het sectiopercentgage
ging dan ook duidelijk omhoog.
Het succes van de vacuümextractor had nog een
ander gevolg. Bij een forcipale extractie kwam in
perifere klinieken de achterwacht in huis, bij een
vacuümextractie meestal niet. 'Bel maar over de
afloop' en de achterwacht kon doorslapen. De noodzakelijke verificatie van de juiste stand en indaling
kwam daardoor te vervallen. Ten onrechte noemden
sommigen het een voordeel van de vacuüm: 'dat je
niet meer precies hoefde te weten hoe de stand van
het hoofd was; als het hoofd volgt, draait het van zelf
wel in de goede richting'. Bij een kruinligging of verkeerde spildraai kwam het ook meestal wel goed.
Meestal had dan alleen de vroedvrouw of de ervaren
verpleegkundige in de gaten dat er sprake was van
een onverwachte omgekeerde doorsnijding. Maar het
kwam niet altijd goed.
Zo was ik vele jaren later betrokken bij een casus
van perinatale sterfte. Het baringsverslag vermeldde
een vacuümextractie bij een achterhoofdsligging,
waarbij de cup drie keer was afgeschoten. Door de
aanwezige vader was echter een foto van de dode
pasgeborene gemaakt, waarop duidelijk was te zien
dat er een langdurige tractie had plaats gevonden bij
een voorhoofdsligging. Een stand, waarbij een spontane vaginale geboorte eigenlijk onmogelijk is. Het
bleef een van mijn stokpaardjes, om jezelf steeds af
te vragen bij het inwendig onderzoek: 'Is dit wel de
kleine fontanel, of mis ik de fissura frontalis door de
moulage en betreft het juist de grote fontanel?'
Zelf houd ik nog steeds pijnlijke herinneringen over
aan een vacuümextractie bij een oudere multigravida. De vorige twee bevallingen waren vlot verlopen
en nu stagneerde de uitdrijving in A.a.r.v. op H3,
zodat uiteindelijk werd besloten de baring te beëindigen met een vacuüm. Na een moeizame tractie werd
het hoofd geboren, maar toen stokten de schouders.
Na een uiterst lastig te corrigeren schouderdystocie
bleek het linker armpje verlamd. Treffers heeft later,
op grond van zijn schade expertises, in een klinische
les uiteengezet dat een stagnerende uitdrijving op H3
beschouwd moet worden als een contra-indicatie
voor een vacuum3.
Hoe het ook zei, de vacuümextractie is een enorme
verbetering gebleken bij de beëindiging van de langdurige uitdrijving en het is eigenlijk merkwaardig dat

De drie obstetrische stethoscopen ('toeters') volgens
Pinard (uit collectie AMC). De 'toeter' was vroeger
een dagelijks gebruikt voorwerp in de verloskunde,
niets bijzonders dus. Men zal lang moeten zoeken in
het NTOG om daarvan een foto te vinden. Nu kent
men nog wel het kleine zakexemplaar, maar dat is
niet het geval voor het exemplaar met de lange steel,
dat bedoeld was om te gebruiken tussen de benen
van de barende. De 'pointe' over het vlinderstrikje
van de Engels obstetricus zal nu voor ieder begrijpelijk worden. De drie toeters werden op de verloskunde afdeling van het AMC uit de vitrine gehaald en
professioneel gefotografeerd voor deze publicatie.

de toepassing zo lang geduurd heeft. Waarschijnlijk
is het ontwerp van Malmström, met de bijzondere
vorm van een cup met inverterende rand, hiervoor
essentieel geweest. De forceps geraakte in het
museum en ik zal niet de enige gynaecoloog zijn die
in zijn boekenkast nog een oude forceps heeft liggen.
Een ‘afdankertje’ als museumstuk.

Noten
1. De Graaff J., Malmström’s oplossing - Het geklemde hoofd.
Ned Tijdschr Obst Gyn 2016;129;15-47
2. Holmer A.J.M., Verloskunde en Vrouwenziekten, pag 131-158
in: Medische ervaringen in Nederland tijdens de bezetting
(1940-1945). Groningen: Wolters, 1947
3. Treffers P.E., De hoge vacuümextractie: terecht obsoleet,
gezien de risico’s voor het kind. Ned Tijdschr Geneeskd
20;145:1581-1584
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In een multicenter gerandomiseerde studie waar 22 centra in Nederland aan
deelnamen, werd de rol bestudeerd van hysteroscopie voorafgaand aan de eerste IVF-cyclus als bij transvaginaal echoscopisch onderzoek geen intracavitaire
afwijkingen waren gevonden. Er vond geen blindering plaats van patiënt of
hulpverlener. Primaire uitkomstmaat was het aantal doorgaande zwangerschappen binnen achttien maanden na randomisatie resulterend in levendgeborenen.
Totaal werden 750 vrouwen gerandomiseerd voor hysteroscopie (N = 373) danwel direct IVF (N = 377). Kans op een levendgeborene in de hysteroscopiegroep
was 57% en in de directe-IVF-groep 54% (RR 1,06 95% CI 0,93-1,20; p=0,41).
De auteurs concluderen dat routinematige hysteroscopie de kans op een levendgeborene niet verhoogt bij vrouwen met subfertiliteit en normale bevindingen
bij transvaginale echo van het cavum uteri voorafgaand aan de eerste IVFbehandeling. Derhalve zou hysteroscopie niet routinematig moeten worden aangeboden aan vrouwen met een normale transvaginale echo voorafgaand aan de
eerste IVF-cyclus.

Nieuwe beeldtechnieken veelbelovend bij detectie endometriose
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De grote spelers op het gebied van laparoscopische camerasystemen bieden
momenteel nieuwe technieken aan. Deze zijn mogelijk van meerwaarde bij de
detectie van endometriose-laesies, aangezien neovascularisatie bij deze ziekte
erg belangrijk is. Het is bekend dat bij conventionele laparoscopische witlicht
camerasystemen endometriose-laesies gemist worden. De auteurs verrichten
een systematische review naar de intra-operatieve detectie van endometriose
door geavanceerde laparoscopische beeldtechnieken, en bepaalden de diagnostische accuratesse. Negen studies werden geïncludeerd en gingen over 5-ALA
(5-ALA fluorescentie), AFI (autofluorescentie) en NBI (narrow-band imaging). De
sensitiviteit van 5-ALA en AFI voor de detectie van endometriose varieerde tussen 91% en 100% ten opzichte van 48% tot 69% voor klassiek wit licht (WL).
Een gerandomiseerde studie die NBI + WL vergeleek met WL alleen, rapporteerde een verbetering van de sensitiviteit (100% vs 79%).
Alle negen studies beschreven een verbeterde detectie van endometriose met
de geavanceerde systemen. Geen enkele studie beschreef echter klinische data
met betrekking tot patiëntuitkomsten. Nieuwere studies dienen dan ook langetermijnresultaten mee te nemen zoals kwaliteit van leven, recidief percentage
en percentage heroperaties. Desalniettemin lijken geavanceerde systemen veelbelovend.
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Cavumdiagnostiek noodzakelijk bij
postmenopausaal bloedverlies
In deze multicenter studie werd bij vrouwen met postmenopausaal bloedverlies, een verdikt endometrium en een benigne uitslag van de pipelle gerandomiseerd tussen wel of geen hysteroscopie. Alle vrouwen gerandomiseerd voor
pipelle ondergingen tevens een watercontrastecho.
Primaire uitkomstmaat was recidief postmenopausaal bloedverlies binnen een
jaar na randomisatie. Secundaire uitkomstmaten waren tijd tot recidief bloedverlies en recidief bloedverlies na meer dan een jaar follow-up.
In totaal werden 200 vrouwen gerandomiseerd. Binnen één jaar na randomisatie had 15,3% van de vrouwen in de hysteroscopiegroep recidief bloedverlies
versus 18% in de expectatieve groep (RR 0,85, 95% BI 0,46-1,59). Bij de 98 vrouwen die een hysteroscopie ondergingen, werd in 50 gevallen (51%) een poliep
gevonden, waarvan er zes een (pre)maligniteit bevatten.
De auteurs concluderen op basis van deze studie dat hoewel hysteroscopie niet
leidt tot minder recidieven, er in 6% van de vrouwen met een benigne pipelle
en verdikt endometrium alsnog focale premaligniteiten gevonden worden, en
adviseren dan ook om cavumdiagnostiek in dergelijke gevallen tot de standaard
workup van postmenopausaal bloedverlies op te nemen.
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Obesitas en kinderwens: is leefstijlinterventie voldoende effectief?
In een grote gerandomiseerde multicenterstudie bij vrouwen met een BMI van
29 of hoger (mediane BMI 36) werd het effect van een gestructureerd leefstijl
interventieprogramma van zes maanden op de kans op de vaginale geboorte
van een a terme gezonde eenling binnen twee jaar na randomisatie onderzocht
(primaire uitkomstmaat). Bij patiënten die de leefstijlinterventie ondergingen
werd de fertiliteitsbehandeling zes maanden uitgesteld. Bekende problemen in
deze groep vormen de hoge uitval uit het interventieprogramma (22%) en de
geringe mate van gewichtsvermindering (gemiddeld 4,4 kg, controlegroep 1,1
kg). Slechts 38% van de patiënten haalden het streefpercentage van 5-10%
gewichtsvermindering. De eerder genoemde uitvallers hadden uiteindelijk een
lagere zwangerschapskans. Leefstijlinterventie voorafgaande aan een fertiliteitsbehandeling resulteerde niet in een hogere kans op de primaire uitkomst (27,1%
vs. 35,2% in de controlegroep). Dit verschil wordt verklaard door het uitstel van
de fertiliteitsbehandeling in de leefstijlinterventiegroep. De leefstijlinterventie
compenseert niet voor het uitstel van de fertiliteitsbehandeling. Het aantal concepties binnen de onderzoeksperiode was gelijk in beide groepen en de kans op
een natuurlijke zwangerschap neemt wel toe met (succesvolle) leefstijlbegeleiding. Geconcludeerd wordt dat een gestructureerd leefstijlinterventie
programma van zes maanden voorafgaande aan een fertiliteitsbehandeling het
aantal levend geboren kinderen binnen twee jaar niet verhoogd. Aan deze
NVOG-consortiumstudie, gestart in 2009, is inmiddels op meerdere plaatsen
aandacht besteed. Het is een veel voorkomend probleem en onderzoek naar
een meer effectieve behandelingsstrategie bij deze patiëntengroep is van groot
belang. Hierbij moet vooral worden gedacht aan bariatrische chirurgie (*).
(*) een METC goedgekeurde multicenter gerandomiseerde trial in de regio Rijnmond waarin
bij patiënten met PCOS en een BMI tussen de 35 en 40 leefstijlinterventie zou worden
vergeleken met bariatrische chirurgie kan vooralsnog niet worden uitgevoerd omdat de
regionale zorgverzekeraars de bariatrische ingrepen bij een aantal patiënten niet vergoeden (Bariatric Subfertility Trial, ABR: NL47257.078.15).
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