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17/1 editorial
Consolidatie door replicatie
dr. Velja Mijatovic

Vorig jaar, tijdens de verkiezings
campagne noemde Donald Trump de
opwarming van de aarde een hoax,
bedrog, bedacht door buitenlandse
machten om de concurrentiepositie van
de VS aan te tasten. Herhaaldelijk
twitterde hij als het buiten koud was,
waar de opwarming bleef. En toen het
maar niet warmer wilde worden,
beschuldigde hij de klimaatwetenschap
pers ervan dat ze de term global
warming opzettelijk hadden vervangen
door climate change. Klimaatverande
ring was, volgens Trump, ‘een heel, heel
dure vorm van belasting’ en ‘klimaat
wetenschappers kun je niet vertrouwen’.
Inmiddels heeft Trump zijn standpunt
over klimaatverandering genuanceerd.1
Hij geeft nu toe dat er wel ‘enig’
verband kan bestaan tussen menselijke
activiteit en klimaatverandering. Echter,
hij ervaart het klimaatonderzoek als
zwaar gepolitiseerd. Zijn senior adviseur
Bob Walker laat ons weten dat de
toekomstige besluiten van Trump
gebaseerd zullen zijn op solide
wetenschap en niet op gepolitiseerde
wetenschap.2 Nog afgezien of we het
inhoudelijk eens kunnen zijn met hem,
het brengt ons wel op het punt waar we
ons kunnen afvragen hoe ‘solide’
wetenschap daadwerkelijk is.
Als u deze vraag aan de arts-epidemio
loog John Ioannidis zou stellen dan
krijgt u een kritisch antwoord ten
aanzien van de kwaliteit en methoden
van biomedisch onderzoek. In de
afgelopen tien jaar toonde hij regelmatig
aan dat wetenschappelijk onderzoek het
niet altijd bij het juiste eind heeft.
Integendeel, het is veelal misleidend,
overdreven of zelfs onjuist.
Oppervlakkig gezien ontloopt Ioannidis
Trump niet in zijn scepsis jegens de
wetenschap. Het verschil tussen beiden
is dat Ioannidis' standpunt methodo
logisch goed is onderbouwd. In zijn
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beroemde JAMA-publicatie uit 2005
toonde hij al aan dat 41 procent van de
gepubliceerde resultaten uit toonaan
gevende biomedische artikelen bij
re-evaluatie niet klopt.3 Dit fenomeen is
overigens niet uniek voor biomedisch
onderzoek. Inmiddels weten we dat het
merendeel van de onderzoeken in de
psychologie bij herhaling ook geen
stand houdt. Het zal u niet verbazen dat
underpower, commercieel belang en
verschillende vormen van bias hieraan
debet zijn. Ioannidis benadrukt dat
derhalve replicatie noodzakelijk is: het
onderzoek herhalen en kijken of je met
andere onderzoekers, andere patiënten
en eventueel onder andere omstandig
heden tot hetzelfde resultaat komt.
Helaas, gebeurt replicatie te weinig. Het
is gewoonweg nog steeds niet sexy: je
krijgt hiervoor moeilijk financiering en
toptijdschriften publiceren de resultaten
niet graag, zodat wetenschappers er niet
gauw hun palmares mee verdienen.
Echter, ook al zou je al deze zaken beter
regelen, de kous is hiermee niet af.
Zoals Ioannidis terecht opmerkt is het
van belang om nu ook consensus te
verkrijgen over basale begrippen zoals
reproducibility, replicability, reliability,
robustness, en generalizability, die alle
nog niet zijn gestandardiseerd in de
literatuur.
Gelukkig is er een kentering gaande in
het denken over replicatie van weten
schappelijk onderzoek. De Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) heeft onlangs drie
miljoen euro uitgetrokken voor het
pilotprogramma Replicatiestudies. Met
dit budget wordt een eerste stap gezet,
ook in internationaal opzicht, om
wetenschappers onderzoek dat door
anderen is uitgevoerd, opnieuw te laten
doen. De pilot richt zich op het
repliceren van studies met een grote
impact op de wetenschap waarbij twee

soorten onderzoek worden gefinancierd:
Ten eerste replicatie met bestaande
data: hernieuwde analyse van de
datasets uit de oorspronkelijke studie.
Ten tweede replicatie met nieuwe data:
nieuwe dataverzameling met hetzelfde
onderzoeksprotocol als de oorspronke
lijke studie. Chapeau voor de NWO!
Daar mag Nederland trots op zijn. En
wat het Amerikaanse klimaatonderzoek
betreft, president Marcia Rutt van de
Amerikaanse National Academy of
Sciences liet weten dat particuliere
investeerders intussen een miljard
dollar hebben beloofd voor het
continueren van het klimaatonderzoek,
mocht Trump dat willen afkappen.
Verder is een ding zeker: Trump’s
gepolitiseer van het klimaatonderzoek,
heeft een belangrijke impact op de
wetenschap maar of het een weten
schappelijk belang dient, meen ik te
betwijfelen. Het werk van Ioannidis
daarentegen dient dat belang wel. Dat
wordt goed geïllustreerd door o.a. de
impact van zijn 2016 PloS Medicine
publicatie Why most published research
findings are false dat inmiddels het
meest opgevraagde artikel is geworden
in de geschiedenis van de Public Library
of Science met ongeveer twee miljoen
hits.4 Dat zich dit bij Ioannidis vertaalt
in een h-index van 152 alsmede in
ongeveer 1.100 nieuwe citaties per
maand in Web of Knowledge of Scopus,
zal u dan ook niet verbazen.

Referenties
1. Donald Trump’s New York Times Interview
Full Transcript. NYT, 11-23-2016.
2. Trump to scrap NASA climate research in
crackdown on ‘politicized science’. The
Guardian, 11-23-2016.
3. Ioannidis JP. Contradicted and initially
stronger effects in highly cited clinical
research. JAMA 2005; 294(2):218-28.
4. Ioannidis JP. Why Most Clinical Research Is
Not Useful. PLoS Med. 2016 Jun
21;13(6):e1002049.

17/1 bestuur
Yes we can...
prof.dr. J.J.M. van Lith

'I know we can make it'... 1974.
The Pointer Sisters. Mijn eindexamen
support. In 2008 dé slogan. 'Yes we
can' geeft energie, stimuleert en geeft
richting.

dens de zorginnovatiereis heb ik het
werkend gezien.

e-Estonia is een geweldig voorbeeld
van ‘yes we can’. Estland zat plotseling
zonder infrastructuur na het vertrek
van de Russen. In de opbouwfase
besefte men dat een klein land met 1,3
miljoen inwoners en beperkte middelen, efficiënt en doelmatig moet zijn.
Geen grote overheidsinstanties in silo’s
die elk hun eigen criteria ontwikkelen
en overhead opbouwen. Digitalisering
werd het instrument voor opbouw en
verbinding. De ‘X-road’ werd ontwikkeld, de once only law uitgevaardigd
en nationale digitale identificatie gaf de
burger toegang tot alle services. De
burger geeft eenmaal gegevens en die
zijn voor alle instanties beschikbaar.
E-Government is een feit! Tijdens een
zorginnovatiereis naar Estland en Finland werd dit toegelicht.

Skype was een start-up in Estland. De
dynamiek die dat te weeg bracht,
opende vele nieuwe wegen. Dit heeft
zeker bijgedragen aan de ontwikkeling
van alle e-toepassingen. Een bezoek
aan Starship Technologies maakte dat
duidelijk: een start-up die het eerste
‘utonomous last mile delivery system’
operationeel heeft op de openbare
weg. De creativiteit zie je sterk terugkomen in de open mind van professionals
en bestuurders in de gezondheidszorg.
Een goede en eenvoudige structuur
voor e-consulting werd vlot geïmplementeerd door huisartsen en ziekenhuizen. Hetzelfde geldt voor de
e-ambulance; in de ambulance al toegang tot de gegevens van de patiënt,
het e-prescription systeem dat eventueel waarschuwt voor contra-indicaties,
visueel contact met dokters in het ziekenhuis en de ambulance gekoppeld
aan navigatiesytemen.

Madis Tiik, huisarts, is al jaren CEO
van de Estonian E-health Foundation.
Hij begeleidde ons een aantal dagen en
nam ons mee in de ontwikkeling van
de Estse gezondheidszorg. Die is
natuurlijk ook aangesloten op de
X-road. De zorgverleners identificeren
zich, met hun eigen nationale digitale
ID, om toegang te krijgen tot ehealth
informatie via de X-road. Uitwisseling
van gegevens is vervolgens een piece of
cake. Inkijken in een dossier wordt
gelogd en is verifieerbaar. Via de
X-road kan informatie uit alle databanken verkregen worden. Bijvoorbeeld bij
een rijbewijsaanvraag worden automatisch ook ‘vragen’ gesteld aan de databank gezondheidszorg. Het systeem is
in al die jaren niet gehackt. Ook niet
door grote boze buurman Rusland. Tij-

In Helsinki bezochten we onder andere
het Helsinki Universitair centrum
(HUS). Een gigantische instelling met
een omzet van meer dan twee miljard
euro. Hier is de Health Village Online
Portal in ontwikkeling. In deze healthvillages is de mogelijkheid ontwikkeld
om informatie over gezondheid/aandoening te geven, contact te hebben
met zorgverleners (zonder schotten),
behandelingen te starten en voortgang
te monitoren. Zelf geven ze aan dat de
digitalisering moet leiden tot anders
denken. Te vaak denkt de professional
en bestuurder ‘oud’. Elke burger/patiënt krijgt zijn eigen virtuele ‘ziekenhuis’. Daar moet veel aandacht aan
gegeven worden. Start-ups gaven pitches over gebruik van wearables, zelfmonitoring, video consulting in thuis-

zorg, imaging, artificial intelligence,
liquid biopsy, etc. Hun statement:
‘Information is global, together with
the technologic development, this will
lead to disruption of healthcare’.
In deze dagen, waarin naar ‘binnen
gekeerd gedrag’, protectionisme en
patriottisme vechten om leidend te
worden in de politiek, is het verademend de op ontwikkeling en openheid
gerichte cultuur van Estland en Finland
te zien.
De NVOG is en wil altijd leidend en
gericht op de toekomst zijn. Mijn zorginnovatiereis heeft mij gesterkt dat wij
in een uitstekende positie zijn om in de
voorste linie van toekomstige zorgontwikkelingen te staan. Wij hebben alles
wat nodig is en moeten dat willen
gebruiken. Niet nog een overlegje of
beraadje, maar doen! De grenzen aanpakken; tussen specialismen, huisarts
en public health. Experimenteren met
digitalisering en technologie en deze
snel implementeren.
Onze rol gaat veranderen. We gaan het
doen. Yes we can can!
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17/1 kort nieuws
Vernieuwd NTOG in
een nieuw jasje!
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat
het NTOG een minder glossy cover
heeft. Deze verandering is ingevoerd
mede naar aanleiding van de sugges
ties in de NTOG-lezersenquête van
2016. Er is meer veranderd. We hebben
gekozen voor iets goedkoper papier en
we zullen deze jaargang acht keer
verschijnen in plaats van tien keer.
Door de compactere opmaak krijgt u
echter 'evenveel' content.
Deze maatregelen verlagen de
productiekosten van het NTOG
aanzienlijk en zijn nodig om de sterk
teruggelopen advertentieopbrengsten
van de laatste jaren te compenseren.
De redactie van het NTOG en de
uitgever GAW ontwerp+communicatie
wensen u veel leesplezier in 2017!

NTOG in 2016 nog glossy...

25ste Buitendag NVOGWerkgroep Historie
Op 29 april organiseert de NVOGWerkgroep Historie voor de 25ste keer
haar Buitendag. Deze bijzondere editie
vindt plaats in het Teylers Museum te
Haarlem. Als u de dag niet wilt missen,
schrijf u dan vroegtijdig in. Op het uit
gebreide programma staan onder meer
een viertal inleidingen. Dr. Mark Hans
Emanuel verzorgt een voordracht met
als titel ‘En er was licht... in utero, in
1896!’, dr. Cees Renckens’ bijdrage gaat
in op chirurgijns en kwakzalvers bij
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Aftrap Women’s Health Research Fund
door Gerdi Verbeet
Op zaterdag 26 november 2016 werd
tijdens de publieksdag m/v in het
VUmc het Women’s Health Research
Fund opgericht (WHRF). Gerdi Verbeet,
oud-voorzitter van de Tweede Kamer
en voorzitter van de Patiëntenfederatie
Nederland, stortte feestelijk de eerste
euro waarmee het fonds gelanceerd
werd. Daarnaast aanvaardde zij het
ambassadeurschap voor dit fonds. Het
WHRF richt zich op het verwerven van
onderzoeksgelden ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek naar
aandoeningen die alleen bij vrouwen
voorkomen (genderspecifiek) of
aandoeningen die zich bij vrouwen
anders manifesteren en daardoor niet
adequaat worden opgespoord
(gendersensitief). In dit bijzondere
samenwerkingsverband werken
meerdere specialismen zoals gynae
cologie, cardiologie, neurologie en

psychiatrie samen om genderspecifieke en -sensitieve onderwerpen
meer op de kaart te krijgen.
Kartrekkers zijn de gynaecologie
(Wouter Hehenkamp, Hans Brölmann)
en cardiologie (Yolande Appelman). In
de praktijk blijkt het namelijk moeilijk
te zijn om dit type onderzoek
financieel ondersteund te krijgen.
Om als medisch goed doel tot enige
maatschappelijk relevantie op te
klimmen moet de impact van de
betreffende aandoeningen voldoende
zichtbaar zijn voor de samenleving.
Bij vrouwspecifieke maar ook vrouw
sensitieve zaken ontbreekt die zicht
baarheid nogal. Het fonds beschrijft
meerdere onderzoeken waar donaties
voor gegeven kunnen worden.
Meer info: www.vumc.nl/afdelingen/
gezondheidvrouwman.

(vrouwen)ziekten rond 1700, dr. Jan de
Graaff presenteert de inleiding ‘Van
mosterdgas tot taxus’ en prof.dr. Paul
Roos bespreekt de invloed van Vesalius
op de heel- en verloskunde.
Twee boeken zien tijdens de Buitendag
het levenslicht. Prof. dr. Otto P. Bleker
presenteert zijn boek over de
anatomische preparaten van Frederik
Ruysch en dr. Jan G. van den Tweel zijn
boek ‘From Magic To Molecules. An
Illustrated History of Disease’.
’s Middags na de warme lunch is er
een ruime keuze aan activiteiten.
U kunt het Teylers of het Frans Hals

museum bezoeken, deelnemen aan
een rondvaart of een stadswandeling
maken. De vroege inschrijvers maken
de meeste kans bij hun eerste keus te
worden ingedeeld. Na afloop is er een
hapje en een drankje.
Tot 15 februari is aanmelding alleen
voor WH-leden mogelijk, daarna ook
voor niet-WH-leden. Stuur een e-mail
aan dr.e.slager@wxs.nl. Daarna u
wordt verzocht het verschuldigde
bedrag over te maken. Accreditatie
NVOG: 4 punten.
U kunt (een pdf van) de folder
downloaden van www.ntog.nl
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In memoriam
Ad Troostwijk

In memoriam
Paul van der Moer
Helaas hebben wij 22 oktober jl.
afscheid moeten nemen van onze
gewaardeerde oud-collega Paul van der
Moer.
Eerst in het St. Claraziekenhuis en later
in het Maasstad Ziekenhuis heeft Paul
zich jarenlang volop ingezet. We
kenden Paul als betrokken, kundig en
betrouwbaar arts met een warm hart
voor de patiënt. Hij is van grote
betekenis geweest voor de ontwikke
ling van de verloskunde in RotterdamZuid. Voor zijn verdiensten binnen de
verloskunde werd hij geridderd in de
Orde van Oranje-Nassau.
Paul heeft vele jonge dokters met zijn
rustige houding de fijne kneepjes van
de verloskunde geleerd. Hij fungeerde
als mentor voor jonge klaren en
opleider van vele arts-assistenten. Met
zijn eigen tropenervaring was hij een
fantastisch tropenopleider. Daarnaast
was hij actief als medisch manager en
voorzitter van de maatschap en als lid
van het stafbestuur.
In 2012 ging Paul met verlaat pensioen
na nog een jaar alleen poli-werkzaam
heden verricht te hebben. Hij zou gaan
genieten van zijn gezin, zijn
kleinkinderen en zijn zeilboot. In de
laatste jaren waren er echter zorgen
over zijn eigen gezondheid. In mei 2016
kreeg hij de diagnose gemetastaseerd
slokdarmcarcinoom. Hij is dapper de
strijd aangegaan, maar was ook heel
realistisch in zijn kansen. Hij heeft
maximaal genoten van de tijd die hij
nog had. We verliezen in hem een
bijzonder mens. Zijn afscheid was even
bijzonder: enorme belangstelling,
humorvolle, emotionele toespraken en
afsluitend zijn eigen woorden:
Tot later!
Gynaecologen van het
Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Op 30 november 2016 overleed Ad
Troostwijk, gynaecoloog in Zwolle van
1972 tot 1996. Na zijn artsexamen in
Utrecht begon hij in 1967 de opleiding
Obstetrie en Gynaecologie bij prof.
Janssens aan de VU. Ultrageluidsonder
zoek had zijn speciale interesse. Na
een stage bij prof. Ian Donald in
Schotland die onderzoeksapparatuur
ontwikkeld had, werd door het
ziekenhuis een Diasonograaf
aangeschaft en kon zijn promotie
onderzoek beginnen. Het leidde in 1972
tot het proefschrift Echoscopie in de
jonge zwangerschap. Hij keerde als
gynaecoloog terug naar zijn
geboortestad Zwolle waar hij de
praktijk van Ad Weber overnam en
samen met Jan Lenters een maatschap
over beide Zwolse ziekenhuizen begon.
Ad had zitting in een werkgroep van
Organon en deed hormonaal onder
zoek; mede daardoor was hij een
frequent congresbezoeker.
Een levensbedreigend herseninfarct
trof hem rond de kerst 1995, de
halfzijdige parese betekende dat hij
zijn praktijk moest neerleggen. Met
enorme wilskracht zag hij kans om te
revalideren en ondanks zijn
beperkingen zijn leven weer op te
pakken. Meerdere keren werd hij
opnieuw door ernstige aandoeningen
getroffen. De laatste keer miste hij de
kracht om daarvan te herstellen.

Diederik Veersema
geridderd
Na dertig jaar werkzaam te zijn
geweest voor Diagnostiek voor U is
Diederik Veersema per 1 januari met
pensioen gegaan. Ter gelegenheid
daarvan vond een symposium plaats
getiteld ‘De toekomst van
zwangerschapsdiagnostiek. Tijdens het
symposium werd Veersema verrast met
een koninklijke onderscheiding voor
zijn jarenlange verdiensten op het
gebied van zwangerschapsdiagnostiek
en gynaecologische echo’s. De onder
scheiding (Ridder in de Orde van
Oranje Nassau) werd uitgereikt door
burgemeester Jorritsma van Eindhoven.
Naast zijn werk voor Diagnostiek voor
U was Veersema in de periode 19882008 ook werkzaam als gynaecoloog
in het Diaconessenhuis, later Maxima
Medisch Centrum in Eindhoven.
Daarnaast was hij van 1986-2015
voorzitter van de Regionale
Gynaecologenvereniging ZuidoostBrabant die de samenwerking verzorgt
tussen de gynaecologen die werkzaam
zijn in vijf regionale ziekenhuizen.
Veersema leverde een belangrijke
bijdrage aan de samenwerking tussen
de ziekenhuizen, maar vooral ook
tussen de verloskundigen en de
gynaecologen, bij de uitvoering van de
prenatale diagnostiek. De NVOG
feliciteert Veersema van harte met deze
onderscheiding en dankt hem voor zijn
inzet als voorzitter (1995-2005) van de
werkgroep Foetale Echoscopie.
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17/1 actueel
Anticonceptie voor kwetsbare vrouwen

Als ouderschap niet verantwoord is
dr. Flora Vernooij gynaecoloog

'Dit hebben wij als zorgverleners
niet goed gedaan', was de eerste
gedachte van Connie Rijlaarsdam,
toen Mandy, een dakloze, verslaafde
vrouw met ernstige psychiatrische
problematiek opnieuw zwanger
bleek. Mandy’s eerste kind was al
uit huis geplaatst en de huidige
zwangerschap was ongepland en
ongewenst. Rijlaarsdam, verpleegkundig specialist bij de GGD Hart van
Brabant in Tilburg, besloot een anticonceptie-pilot op te zetten.
In 2013 waren er in Nederland 489
zwangeren voor wiens ongeboren kind
er 'uit voorzorg', een melding was
gedaan bij het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK, nu Veilig
Thuis). In datzelfde jaar werd verder
bij ca. 2700 babies onder de één jaar
onderzoek gedaan naar mishandeling.1
Rijlaarsdam: “Er zijn kwetsbare ouders
die, als gevolg van een combinatie van
complexe problemen, ongepland en
ongewenst zwanger raken. Denk aan
problemen zoals dakloos zijn, een verstandelijke beperking, illegaliteit en
verslaving. Deze mensen zijn niet in
staat een veilige omgeving te bieden
aan hun kind.
Vaak zijn zij wel al in beeld bij verschillende hulpverleners. Anticonceptie
wordt echter zelden besproken. Neem
bijvoorbeeld mijn drugs- ,alcohol-, en
sexverslaafde dakloze cliënt. Zij werd
intensief begeleid door verschillende
instanties, maar anticonceptie was nog
door geen enkele hulpverlener
benoemd!”

Tilburgs project
Met hulp van de gemeente Tilburg
startte Rijlaarsdam daarom in 2014 het
project 'Pro-actief anticonceptie aanbieden bij kwetsbare vrouwen'.2,3
Seksueel actieve vrouwen bij wie een
zwangerschap in deze fase van hun
leven niet wenselijk was, werden aangemeld bij de GGD via verschillende
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instanties. Rijlaarsdam ging vervolgens
bij deze (29) mensen op huisbezoek
om anticonceptie te bespreken.
Door deze gesprekken ontstond een
vertrouwensband waardoor er open
kon worden gesproken over de barrières tot anticonceptie en de gevolgen
van een zwangerschap onder de huidige omstandigheden. In een gedeelte
van de gevallen ging Rijlaarsdam, op
verzoek van de cliënt, mee naar huisarts of gynaecoloog. Voor steun en
‘ondertiteling’.
Uiteindelijk ging 86% over tot anticonceptie.2 De meeste vrouwen, 44%
kozen hierbij voor een spiraal. Verder
liet 12% zich steriliseren, 24% liet een
subdermaal implantaat zetten en kreeg
4% de prikpil. Hoewel vanwege de
complexe leefsituatie orale anticonceptie minder geschikt werd geacht, werd
toch door 16% voor de pil gekozen. Zo
mogelijk werd hierbij het gebruik wel
dagelijks gecontroleerd, vooral bij
vrouwen die in een instelling woonden.

Vijf succesfactoren
Waarom lukt het gynaecologen en huisartsen vaak niet om deze vrouwen tot
anticonceptie te bewegen? Rijlaarsdam
zag vijf factoren die van belang zijn bij
de keuze voor anticonceptie: verantwoordelijkheid, kennis, financiën, leefomstandigheden en emotie.
In het contact met de hulpverleners
bleken altijd meerdere van die vijf factoren te ontbreken. In de pilot werd
aandacht besteed aan álle elementen.
Zo was het startpunt dat vrouwen zich
zelf verantwoordelijk gaan voelen voor
het uitstellen van zwangerschap door
anticonceptie. “Veel vrouwen bleken
nooit te hebben nagedacht over voorbehoedsmiddelen. Zij hebben belangrijkere zaken aan hun hoofd en leven
met de waan van de dag”, aldus Rijlaarsdam. Het bewust maken van het
belang van anticonceptie was dan een
eerste stap. Echter, ook de hulpverleners die deze vrouwen bijstaan, voel-

den zich meestal niet verantwoordelijk
voor het bespreken van kinderwens of
anticonceptie. “Hulpverleners durven
zo’n gevoelig onderwerp niet aan te
snijden, hebben er geen tijd voor of
weten er te weinig van”. Want niet
alleen bij de vrouwen zelf heerste veel
misverstanden over anticonceptie, ook
bij hun (niet-medische) hulpverleners
is hierover onvoldoende kennis en dat
vormt een extra drempel om anticonceptie te bespreken. Deze hulpverleners vinden het vaak de taak van artsen om seksualiteit, kinderwens en
anticonceptie te bespreken. Echter,
veel van deze vrouwen zien geen arts
omdat noch zij zelf, noch hun hulpverleners hier het initiatief toe nemen.
Bij verschillende instellingen werden
daarom aandachtsfunctionarissen
getraind in het counselen van anticonceptie. Zij signaleren welke vrouwen
baat hebben bij anticonceptie en kunnen hier zelf het gesprek over aangaan.
Daarbij zorgen zij ook dat het thema
op de agenda staat bij hun collega’s.
Daarnaast is gebrek aan financiële middelen regelmatig een onneembare
horde in het starten van anticonceptie.
Er werd daarom samen met de vrouwen uitgezocht of zij verzekerd waren
voor anticonceptie. Was dit niet het
geval, dan werd dit door de gemeente
vergoed. Inmiddels zijn er ook contacten gelegd met zorgverzekeraars en het
ministerie van VWS over volledige vergoeding van anticonceptie voor deze
doelgroep, maar dit is nog in een pril
stadium. Vooralsnog blijft het in Tilburg dus de gemeente die deze barriere wegneemt.
Tenslotte wordt de attitude van vrouwen ten aanzien van anticonceptie
bepaald door hun leefomstandigheden
en door emoties als angst. “Zo zijn er
vrouwen die zwangerschap zien als
een manier om hun partner aan zich te
binden of een urgentieverklaring voor
een woning te krijgen. Ook zijn er vrouwen die geen anticonceptie mogen
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gebruiken van hun partner. Verder zijn
sommige vrouwen bang voor anticonceptie omdat ze er van overtuigd zijn
dat hormonen schadelijk zijn voor hun
gezondheid. “Alleen als een hulpverlener van deze omstandigheden en emoties op de hoogte is, kan er op worden
aangesloten in de counseling. Het vergt
tijd om deze dieper liggende barrieres
te achterhalen. Vertrouwen en een
open communicatie zijn cruciaal”, vertelt Rijlaarsdam. Gemiddeld besteedde
zij daarom vijf uur per cliënt.

Perspectief van de gynaecoloog
De betrokken Tilburgse gynaecologen
Ilse van Rooij en Cora Fiedeldeij zijn
enthousiast over het anticonceptie-project. “De kracht van dit project zit in de
outreach: vrouwen die zelf niet voor
anticonceptie zouden komen, worden
actief benaderd en thuis opgezocht,”
vertelt Van Rooij. “Daarnaast hebben
de aandachtsfunctionarissen in dit project de kennis, toewijding en tijd om
goed te counselen. Een gynaecoloog
ontbreekt het simpelweg aan tijd om
dat op deze manier te doen.” Daarom
worden andersom ook sommige POPpatiënten in hun kraambed weer naar
de GGD verwezen voor counseling.
Verder zijn door dit programma de lijnen tussen de instanties kort. Als
iemand kiest voor anticonceptie kan
dit snel worden geregeld en wordt het
altijd vergoed. Fiedeldeij: “De
gemeente Tilburg was vanaf het begin
actief betrokken en zag het belang van
deze zorg in. Het stokte voorheen vaak
op financiën. Maar als je de kosten van
anticonceptie bekijkt, en dit afzet tegen
hoeveel het kost om een kind uit huis
te plaatsen, laat staan wat het betekent
voor de kwaliteit van leven voor het
kind, dan is deze preventieve zorg de
investering waard.”

Geen dwang; wel drang?
Maar wat te doen als iemand geen
anticonceptie wil of als vrouwen kort
na bijvoorbeeld insertie van een IUD
besluiten deze te verwijderen, terwijl
haar omstandigheden het grootbrengen
van een kind (nog) niet toelaten?
Vorig jaar stelde de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (CDA) voor om
verplichte anticonceptie voor ‘falende
ouders’ in te voeren. “Vrije gezinsvor-

ming en de integriteit van het lichaam
zijn fundamentele rechten, maar het
veilig in een gezin opgroeien is voor
een kind net zo’n fundamenteel recht”,
aldus De Jonge.
De KNMG reageerde hierop door te
stellen dat “verplichte anticonceptie
een onwenselijke en niet effectieve
interventie is om problemen rond
kwetsbaar ouderschap op te lossen.
Ook bestaan er grote vraagtekens bij
de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van een dergelijke maatregel. Los
daarvan lijkt het voorstel in strijd te
zijn met fundamentele rechtsbeginselen, zoals het recht op privacy, op
gezinsvorming en op onaantastbaarheid van het lichaam”.
Dwang wordt, kortom, niet wenselijk
geacht. Maar hoe zit het met drang? Dit
wordt al toegepast door verschillende
instellingen die anticonceptie als voorwaarde stellen om er te mogen wonen.
Een andere vorm van drang is het aanbieden van een financiële vergoeding
bij starten of continueren van anticonceptie. In de VS is bijvoorbeeld Project
Prevention (www.projectprevention.
org) actief. Hier kunnen drugsverslaafde vrouwen zich zelf aanmelden
en krijgen zij driehonderd dollar als ze
voor langetermijn-anticonceptie kiezen.
Dit project is onder andere omstreden
omdat de beloning relatief hoog is.4
Een dergelijke beloning zou het beoordelingsvermogen kunnen verstoren,
mensen raken hierdoor ‘verblind’, en
tast daarom de validiteit van hun eigen
beslissing aan. Een ander bezwaar
tegen Project Prevention is dat ook sterilisatie wordt aangeboden. Een jonge
vrouw die in deze levensfase op deze
manier wordt overgehaald tot sterilisatie, kan later spijt krijgen als zij haar
leven wel weer op de rit heeft.
Toch valt er ook in Nederland veel te
zeggen voor het belonen voor anticonceptie, vindt prof. Paul Vlaardingerbroek hoogleraar familierecht aan de
Universiteit van Tilburg en kinderrechter. “Het zou een oplossing kunnen zijn
voor een maatschappelijk probleem.
En het is acceptabel doordat mensen
vrijwillig de keuze maken”. De hoogte
van de beloning zou dan wel in verhouding moeten staan met de risico’s
en er zou alleen beloond mogen worden voor tijdelijke anticonceptie.

Hoe nu verder?
Het Tilburgse project laat zien dat met
het actief en zonder kosten aanbieden
van anticonceptie aan kwetsbare vrouwen, vrijwillige anticonceptie in de
meeste gevallen te bereiken is. Dit project is daarom een vast GGD-programma geworden en heeft recent
navolging gekregen in Rotterdam. Hier
wordt gestructureerd anticonceptie
aangeboden aan o.a. dakloze vrouwen
en het project ‘Moeders van Rotterdam’. Rijlaarsdam: “In Nederland zien
we anticonceptie als ieders individuele
verantwoordelijkheid. Er is geen instelling die verantwoordelijk is voor het
aanbieden van anticonceptie aan
kwetsbare vrouwen en ouders. Echter,
niet alleen deze vrouwen zelf maar ook
hun hulpverleners, laten anticonceptie
te vaak liggen. Hoe kan dit, wat ontbreekt er? Voordat we aan dwang of
drang toe zijn, is nog veel winst te
behalen op dit gebied”. Op 4 april zal
dit aan bod komen op het congres
‘Zorg om kwetsbaar ouderschap’ in
Rotterdam.5 Hier zullen onder andere
problemen met de toegang tot anticonceptie worden besproken en inter
venties die kunnen bijdragen aan een
goede omgang met de kinderwens van
kwetsbare ouders. Want er valt voor
hulpverleners zo veel meer te doen dan
gefrustreerd toe te zien hoe deze
kwetsbare vrouwen ongewenst zwanger raken.

Referenties
1. AMK jaarverslag 2013: www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/jaarverslag-amk-2013.pdf
2. Rijlaarsdam, C., Contraceptives, what
helps? A qualitative explorative case study
on a pilot programme, offering birth
control to vulnerable clients. Research
Dissertation, Birmingham City University,
December 2015
3. Rijlaarsdam, C., Van Rooij, I., Fiedeldeij, C.
Kwetsbare vrouwen best over te halen tot
anticonceptie; Respectvolle benadering
werkt. Medisch Contact 2017 Jan 18;3:
18-20.
4. Lucke, J.C., Hall, W.D. Under what conditions is it ethical to offer incentives to
encourage drug-using women to use
long-acting forms of contraception?
Addiction. 2012 Jun;107(6):1036-41.
5. KNMG Agenda: https://www.knmg.nl/
agenda/evenement/congres-zorg-omkwetsbaar-ouderschap.htm
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17/1 ingezonden
Reactie op artikel ‘De vondelingenkamer’

Onderzoek liever onder pseudoniem bevallen
In zijn artikel ‘De vondelingenkamer’
(NTOG 2016#6), stelt De Haan dat het
concept vondelingenkamer navolging verdient in meerdere ziekenhuizen. Fiom ziet naast voordelen ook
risico’s en wil dat graag toelichten.
In de uitzending van Spoorloos van
maandag 28 november 2016 was te
zien hoe Ester – verwekt door een
onbekende donor – worstelt met de
onbekendheid met haar afstamming.
Ester begrijpt het verlangen van haar
ouders naar een kind, maar stelt daartegenover haar eigen onvervulde verlangen om te weten wie haar vader is.
Zij had misschien wel liever niet verwekt willen worden, zegt ze, dan had
ze nergens moeite mee gehad. Zo
zwaar kán onbekendheid met de
afstamming zijn.
Ook een kind dat te vondeling is
gelegd, kan hiermee worstelen. Het zal
niet gauw zeggen: ik was er liever niet
geweest. Maar wél: had mijn moeder
maar hulp gezocht, dat ze geweten had
dat er hulp was, dat ze niet de gelegenheid had gehad mij anoniem af te
geven. Het kan wensen dat zijn moeder
onder geheimhouding was bevallen of
onder pseudoniem.1 De Haan stelt dat
in Duitsland 95% van de vrouwen die
anoniem zijn bevallen en hun kind
afstaan ter adoptie toch gegevens achterlaat. Uit welke bron deze informatie
komt is niet duidelijk. Naar ons weten
zijn de meest recente officiële gegevens
die uit een studie van het Duits
Jeugdinstituut uit 2011.2 In die studie
staat dat van de vrouwen die anoniem
zijn bevallen bijna 30% van de kinderen is geadopteerd zonder dat hun
afstammingsgegevens bekend zijn. Van
de baby’s die in de vondelingenschuiven gelegd zijn geldt dat voor 69%. Zij
zullen nooit meer hun afkomst kunnen
achterhalen.
Er is veel discussie, zowel in de media
als in de politiek, over de vraag of een
vondelingenluik of -kamer een oplossing biedt als het gaat om vondelingen
en dood gevonden kinderen. Een
belangrijk argument vóór is: elk leven
dat gered wordt is er één. Maar er zijn
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ook risico’s. Zo kan de vondelingen
kamer gebruikt worden door iemand
zonder instemming van de moeder, bijvoorbeeld na incest. Ook kan de kamer
een aanzuigende werking hebben, met
het risico dat vrouwen hiervoor kiezen
die anders hulp gezocht zouden hebben. Hoe meer vondelingenkamers,
hoe groter dit risico.
Het is de vraag of ooit helemaal te
voorkomen is dat een kind te vondeling
wordt gelegd. Vondelingen zijn van alle
tijden. Fiom wil inzetten op beter georganiseerde vroegtijdige laagdrempelige
hulp voor de vrouw in nood. Om de
drempel om hulp te vragen te verlagen,
bepleiten wij bij de overheid bevallen
onder pseudoniem wettelijk mogelijk
te maken. De naam van de moeder
wordt dan niet vermeld op de geboorteakte van het kind, maar de gegevens
van de moeder worden bewaard in een

Naschrift van de auteurs
Wij willen mevr. Werdmuller hartelijk
danken voor haar reactie. Wij zijn het
grotendeels eens: laagdrempelige hulp
voor vrouwen in nood moet goed georganiseerd zijn. Bevallen onder een
vorm van geheimhouding zou mogelijk
moeten zijn met garanties voor de anonimiteit van moeder en kind. Het achterlaten van gegevens, zodat een pasgeborene later zijn afkomst kan
achterhalen, is een zeer groot goed.
Wij proberen de kans zo groot mogelijk te maken dat radeloze vrouwen, die
elke vorm van hulp, om wat voor redenen dan ook afwijzen, met ons in contact komen. Wij zijn daarom geen
voorstander van babyluikjes zoals in
Duitsland en België. Een vondelingenkamer biedt de mogelijkheid in contact
te komen met begripvolle mensen.
Ons initiatief vindt navolging: steeds
meer vondelingenkamers zijn en zullen
worden gerealiseerd. Niet om daarin
een kind achter te laten, maar om professionele begeleiding mogelijk te
maken. Daarvan maakt het achterlaten
van gegevens uiteraard deel uit.
Inmiddels is van de kamers al een aantal keren gebruik gemaakt en met suc-

afgeschermd register. Als het kind zestien is, kan het deze gegevens op- vragen. Mocht u overwegen een vondelingenkamer te openen, onderzoek dan in
uw ziekenhuis liever de optie 'bevallen
onder pseudoniem'. Wij denken graag
met u mee!
Astrid Werdmuller senior specialist
Afstand ter Adoptie bij Fiom.
e awerdmuller@fiom.nl

Noten
1 Zie voor verschil tussen bevallen onder
geheimhouding, anoniem bevallen en
onder pseudoniem bevallen de factsheet
‘Bevallen onder geheimhouding’ in de
kenniscollectie Vondelingen op fiom.nl
2 Informatie uit de studie ‘Anonyme Geburt
und Babyklappen in Deutschland’ (2011),
uitgevoerd door het Duitse Jeugdinstituut
in opdracht van het Bundesfamilienministerium.

ces. In samenwerking met Stichting
Beschermde Wieg is het in korte tijd
gelukt zes moeders en zeven baby’s
een nieuw perspectief te bieden. En, op
één uitzondering na, hebben alle moeders hun gegevens achtergelaten.
Tenslotte dit: een vondelingenkamer
wil zeker niet een alternatief zijn voor
reeds bestaande goede initiatieven en
organisaties. Wij willen daarop een
aanvulling zijn, een ultimum refugium
vormen voor zorgmijders in nood. Wij
bereiken daarbij vele vrouwen die zich
geen raad weten en die via internet en/
of een gratis 0800-nummer (dag en
nacht bereikbaar) de Stichting
Beschermde Wieg weten te vinden.
Deze stichting kan dan terugvallen op
vele verloskundigen, gynaecologen en
andere zorgverleners in ons land.
Dat een vondelingenkamer een aanzuigende werking zou hebben is vooralsnog niet aangetoond. Wij geloven daar
ook niet in. Wel in het gekozen concept, waarin een veilige zorgverlening
aan moeder en kind steeds centraal
staat.
dr. H.H. de Haan, B. Muller en
R.H. Holl

17/1 koepel opleiding
Verslag themamiddag

Dedicated schakeljaar en het IOP
Op 25 november j.l. werd de vierde
themamiddag van 2016 georganiseerd door de Koepel Opleiding,
waar is gediscussieerd over het dedicated schakeljaar en de plaats van
EPA’s in het individuele opleidingsplan (IOP). Een impressie.

Schakeljaar wisselend succes
Binnen de clusters wordt wisselend
teruggeblikt op de ontwikkeling van
het schakeljaar. Alle opleiders zijn volgens de kaders van hun opleidingsregio
gestart met het aannemen van schakelstudenten. In de praktijk blijkt het om
nog maar weinig studenten te gaan die
vanuit een schakeljaar met de opleiding gestart zijn. En hoewel met
enthousiasme wordt gesproken over
hen die met de opleiding zijn gestart, is
er ook terughoudendheid. Niet alle
beschikbare plekken worden opgevuld
en de motivatie bij de studenten is
hoog, maar niet hoger dan bij de
ANIOS die door eerdere ervaring al wel
breder inzetbaar zijn. Opleidingsverkorting voor schakeljaarco’s blijkt lastig
te realiseren. De schakeljaarstudenten
beginnen met minder bagage aan de
opleiding dan de huidige ANIOS en om
geschiktheid voor het vak vast te stellen blijkt vaak alsnog een ANIOSschap
van zes maanden nodig. Het gevoel
overheerst dat het effect op lange termijn evenals het al dan niet slagen van
het project, nu nog niet goed te evalueren is. Tot dusver zijn de voordelen

voor de vervolgopleiding in ieder geval
beperkt en hangt voortzetting van het
project er vooral van af of er verlenging
van het project gaat plaatsvinden.

IOP: SMART maar ook DUMB!
Het opstellen van leerdoelen blijkt
zowel voor AIOS als opleiders vaak een
voornamelijk papieren exercitie. Veelal
worden er SMART-doelen geformuleerd
om bijvoorbeeld na een stage te beoordelen of de benodigde leerdoelen zijn
bereikt. SMART is een handige techniek voor kortetermijndoelen, echter
worden opleidingsdoelen voor op de
lange termijn hiermee soms te kort
gedaan. Om ook die doelen in de gaten
te houden werden tijdens de bijeenkomst 'DUMB-doelen' geïntroduceerd:
Dream driven, Uplifting, Method
friendly, Behaviour triggered. Deze
techniek stimuleert de AIOS en opleider om het gesprek aan te gaan over
de lange termijn plannen en dromen
van de AIOS, zowel vakinhoudelijk als
privé. Het IOP is daarmee niet alleen
meer een stageplanning, maar ook een
individueel plan voor de gehele opleidingstijd (en de tijd daarna). Niet
alleen gericht op hoe er binnen het vak
geëxcelleerd kan worden, maar ook
over bijvoorbeeld hoe een goede
balans tussen werk- en privéleven gerealiseerd kan worden.

IOP en de werkvloer
Vanuit AIOS perspectief was goed om

te ervaren dat opleiders ver gaan in het
realiseren van de IOP wensen van
AIOS. Soms zelfs zover dat er in menig
cluster wrijving ontstaat tussen het uitvoeren van het IOP en de bedrijfsvoering. Specifieke IOP-stages (bijvoorbeeld in management) resulteren meer
dan eens in een hogere dienstenbelasting van andere AIOS. Veel opleiders
worstelen met het solidariteitsprincipe:
een toezegging naar één AIOS voelt als
een toezegging naar de hele groep, terwijl dat logistiek onuitvoerbaar is. Er
wordt gepleit voor een landelijk standpunt hoe hier mee om te gaan. Een
geopperd idee dat veel bijval kreeg, is
om bijvoorbeeld de veel gebruikte
‘10% wetenschapstijd’ ook voor andere
doeleinden te kunnen inzetten zoals
onderwijs of management. Hiermee
zou zowel voor de op- leider als AIOS
duidelijkheid kunnen worden geschapen in de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van bepaalde leerdoelen.
De themamiddag werd afgesloten met
een oproep namens de opleiders voor
een landelijke evaluatie van BOEG. De
eerste BOEG-AIOS starten nu met hun
aandachtsgebied. En de behoefte
bestaat om te reflecteren op moeilijkheden in de inhoud en uitvoer van
BOEG en om, waar nodig, een optimalisatieslag te maken. Deze feedback is
inmiddels gegeven aan de koepel
Onderwijs en zal ook in de themamiddagen van volgend jaar naar voren
gaan komen.
Persoonlijk wil ik, Nadine, een oproep
doen aan alle AIOS om deel te nemen
aan de themamiddagen en mee te discussiëren over opleidingszaken. Ons
perspectief is belangrijk om discussies
tussen opleiders te nuanceren, aan te
scherpen en aan te vullen!

Themamiddagen in 2017

Schakeljaarstudenten begininen met minder bagage dan de huidige ANIOS.

3 februari (alleen voor opleiders)
31 maart thema Onderhandeling en
Change Management
23 juni, 29 september, 1 december
Thema's worden nog bekend gemaakt.
Data onder voorbehoud.
Nadine van der Lee AIOS
Karsten van Loon onderwijskundige
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Endometriosezorg in Nederland:
op weg naar centralisatie?
drs. M. van der Zanden AIOS gynaecologie, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
drs. M. Arens student geneeskunde, RadboudUMC, Nijmegen
prof. dr. D.D.M. Braat gynaecoloog, RadboudUMC, Nijmegen
dr. N. van Hanegem gynaecoloog, Maastricht UMC+
dr. P.J. van Kesteren gynaecoloog, OLVG, locatie Oost, Amsterdam
dr. V. Mijatovic gynaecoloog-VPG, Endometriosecentrum VUmc, Amsterdam
dr. E.R. Klinkert gynaecoloog, UMCG, Groningen
dr. J.W.M. Maas gynaecoloog, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
dr. J.P.T. Rhemrev gynaecoloog, MCH-Bronovo, Den Haag
dr. H.R. Verhoeve gynaecoloog, OLVG, locatie Oost, Amsterdam
dr. W.M. Nelen senior onderzoeker, RadboudUMC, Nijmegen
dr. A.W. Nap gynaecoloog-VPG, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
Endometriose is een van de meest voorkomende benigne
gynaecologische aandoeningen. Het ligt dan ook voor de
hand dat elke (algemeen) gynaecoloog patiënten met
endometriose in zijn spreekkamer krijgt. Het ziektebeeld
kent vele verschijningsvormen, zowel op het niveau van
klachtpresentatie als op anatomisch gebied. Met name
diepe endometriose brengt diagnostische en therapeutische uitdagingen met zich mee. Het is dan ook de vraag
of deze patiënten in alle ziekenhuizen behandeld kunnen
worden, of dat herstructurering van de zorg noodzakelijk
is om goede kwaliteit te kunnen waarborgen.
Endometriose wordt gedefinieerd door de aanwezigheid van
functionerend endometriumachtig weefsel buiten de uterus
en kent grofweg drie verschijningsvormen: peritoneale,
ovariële en diepe endometriose. De prevalentie wordt
geschat op 10% van alle vrouwen in de fertiele levensfase,
oplopend tot 30-50% bij vrouwen met subfertiliteit of
chronische buikpijn.1,2 Diepe endometriose komt minder
vaak voor en wordt gekenmerkt door ingroei van ectopisch
endometriumachtig weefsel in anatomische structuren en
organen, waarbij de anatomie en functie verstoord kunnen
raken. Diepe endometriosehaarden komen vaak voor in het
cavum Douglasi en het septum rectovaginale, waarbij al dan
niet het rectosigmoïd aangedaan is. Ook de blaas, ureteren
en sacro-uteriene ligamenten zijn bekende voorkeurslocaties.
Behandeling van endometriose berust op drie pijlers:
pijnstilling, hormonale therapie en chirurgie. De aanwezig
heid van (toekomstige) kinderwens maakt dat het opstellen
van een behandelplan een delicaat gebeuren is waarbij de
voor- en nadelen van de verschillende behandelstrategieën in
samenspraak met de patiënt zorgvuldig tegen elkaar
afgewogen moeten worden. Voorafgaand aan eventuele
chirurgische interventie dient de exacte lokalisatie van de
endometriose zo goed mogelijk in kaart gebracht te worden
om de kans op het optreden van complicaties zoals bloeding,
visceraal letsel of zenuwschade met functiebeperking tot
gevolg en verlies van ovariële reserve zo veel mogelijk te
beperken. Het is bekend dat een multidisciplinaire
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(chirurgische) benadering van endometriose de post
operatieve uitkomst ten gunste komt.3,4 Niet elk ziekenhuis
zal in staat zijn een dergelijk multidisciplinair team samen te
stellen alsmede voldoende aantallen te behalen om de leden
van dit dedicated team optimaal op elkaar ingespeeld te
laten raken.
Vanwege de complexiteit van de behandeling en het multi
disciplinaire karakter ervan kan overwogen worden om de
zorg voor vrouwen met endometriose te organiseren in
centra. Een opiniestuk van D’Hooghe en Hummelshoj uit
2006 geeft een voorzet hoe multidisciplinaire centres/
networks of excellence idealiter opgezet zouden kunnen
worden en aan welke voorwaarden zij zouden moeten
voldoen.5 In enkele van de ons omringende landen is dit
reeds geëffectueerd.6 Ook binnen andere vakgebieden zoals
de oncologische zorg is een vergelijkbare trend te zien.7
De vraag is of aanpassingen in de organisatie van endo
metriosezorg ook in Nederland wenselijk of noodzakelijk
zijn. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het allereerst
van belang om een beeld te hebben van de huidige inrichting
van de zorg (dat wil zeggen 'wie doet wat?') en om te onder
zoeken of er een draagvlak is voor het centraliseren van de
endometriosezorg in Nederland. Om dit in kaart te brengen,
werd een inventariserend vragenlijst onderzoek opgezet
onder gynaecologen in alle Nederlandse ziekenhuizen.

Methode
Alle ziekenhuizen in Nederland werden benaderd. Contact
gegevens van de gynaecoloog die zich het meeste met endo
metriose bezig houdt, werden verkregen via het secretariaat
waarna de betreffende gynaecoloog telefonisch of per e-mail
werd uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek. Na
instemming werd een digitale vragenlijst aangeboden tussen
mei en juli 2016. Per ziekenhuis kon maximaal één vragenlijst
worden ingevuld. De door de auteurs ontwikkelde vragenlijst
bestond uit 45 items, zowel multiplechoice- als open vragen.
Naast vragen over de huidige zorgverlening, samenwerking en
opinie ten opzichte van centralisatie bevatte de vragenlijst ook
items over het diagnostisch delay van endometriose en imple
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Tabel 1a. Kenmerken deelnemende gynaecologen
Leeftijd in jaren

48,6± 8,1*

Geslacht
Man
Vrouw

35 (52%)
32 (48%)

Werkervaring als gynaecoloog in jaren

13,4 ± 8,8 *

*gemiddelde ± standaarddeviatie

Tabel 1b. Kenmerken deelnemende ziekenhuizen
Soort ziekenhuis
7
Academisch
33
Perifeer met opleiding
27
Perifeer zonder opleiding
Aantal FTE gynaecologen
9,7 ± 5,9*
Aantal nieuwe endometriosepatiënten per jaar 87,7 ± 90,2 *
Endometriosepatiënten worden gezien door
Een gynaecoloog/vast team gynaecologen
35 (52%)
Alle gynaecologen
32 (48%)
Subspecialisatie van gynaecologen die
endometriose-patiënten zien
16
Benigne
13
Voortplantingsgeneeskunde
2
Oncologie
1
Minimaal invasief
17
Benigne en VPG
1
Benigne en minimaal invasief
17
Geen subspecialisatie

Tabel 4. Behandeling van endometriose
Ovariële
Diepe
Type behandeling
Pijn
endometriose endometriose
pijnstilling
62
42
48
hormonaal
67
56
54
(OAC, progestativa)
hormonaal
61
56
57
(GnRH analoog)
chirurgisch
63
64
35
verwijzing
38
21
49
geen
1
1
0
2%

7%
11%

33%

16%

4%

4%
9%
7%
11%

33%
79%

16%

Tabel 2. Huidige samenwerking Nederlandse klinieken

regelmatig mail/telefonisch overleg
verwijzing voor chirurgische behandeling
verwijzing voor niet-chirurgische behandeling
verwijzing voor fertiliteitsbehandeling
opereren eigen patiënten in ander ziekenhuis
ondersteuning uit ander ziekenhuis bij chirurgische
ingrepen
ontvangen patiënten uit ander ziekenhuis
geen samenwerking met andere ziekenhuizen

aantal
keren
28
45
7
29
4
1
18
5

kennisvergroting is
belangrijker dan centralisatie
vanwege complexiteit chirurgie
constructieve samenwerking
om endometriosezorg
te verbeteren
heeft
voorkeur boven centralisatie
omziekenhuis
interdisciplinaire
samenwerking
elk
heeft expertise
te bevorderen
nodig
vanwege complexiteit ziekte
om kennis te vergroten

Figuur 1. Motivatie mening voor (boven) en tegen centralisatie
om wachttijd te verkorten

31%

3% waaraan een expertisecentrum moet voldoen
Tabel 5. Criteria
4%
12%4%

Criteria
4%

regionale
samenwerkingsverbanden
minder ernstige endometriose

18
volumenormen:
aantal nieuwe patiënten
9%
behoeft geen levels
gecentraliseerde
zorg
verschillende
van
17%
volumenormen:

expertise
geen verbetering noodzakelijk 23
aantal chirurgische interventies

aanwijzen
kennisvergroting is
38
gespecialiseerde
belangrijker dancentra
centralisatie
overig
68% onderzoek
deelname wetenschappelijk
constructieve samenwerking 23
heeft voorkeur boven centralisatie
79%
22
hoge patiënttevredenheid
elk ziekenhuis heeft expertise
nodig
12
aanbeveling patiëntvereniging

multidisciplinaire aanpak

6

overig

Tabel 3. Redenen voor verwijzing
Reden verwijzing
verw.
onvoldoende effect pijnstilling
8
onvoldoende effect hormonale therapie
16
indicatie voor chirurgische behandeling
42
onvoldoende effect chirurgische behan16
deling
kinderwens
25
verzoek patiënt
4
geen
15

minder ernstige endometriose
behoeft geen gecentraliseerde zorg
geen verbetering noodzakelijk

2%

*gemiddelde ± standaarddeviatie

Samenwerking

om wachttijd te verkorten

31%
4%

vanwege complexiteit chirurgie
om endometriosezorg te verbeteren
om interdisciplinaire samenwerking
te bevorderen
vanwege complexiteit ziekte
om kennis te vergroten

ontv.
12
11
17
10
18
6
30

3%
12%

regionale
samenwerkingsverbanden
verschillende levels van
expertise

17%

aanwijzen
gespecialiseerde centra
68%

overig

Figuur 2. Voorkeur voor praktische uitvoering van centralisatie
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mentatie van de ESHRE guideline Management of women
with endometriosis”.8 In dit artikel komen alleen de
resultaten rond zorgorganisatie aan bod. Antwoorden uit vrije
tekstvelden werden waar mogelijk gecategoriseerd op basis
van consensus. Op enkele vragen konden meerdere
antwoorden worden ingevuld.

Resultaten
In totaal werden 95 ziekenhuizen benaderd, waarvan enkele
ziekenhuizen gefuseerd bleken of verschillende locaties van
hetzelfde ziekenhuis betroffen. Van de overgebleven 85
ziekenhuizen die werden uitgenodigd tot deelname vulden 67
gynaecologen een complete vragenlijst in (response rate
79%). Van vijf ziekenhuizen was geen enkele gynaecoloog
bereid tot het invullen van de vragenlijst, zes gynaecologen
vulden de vragenlijst slechts gedeeltelijk in en zeven
gynaecologen begonnen er niet aan ondanks eerdere
instemming. Demografische kenmerken en achtergrond van
de deelnemende gynaecologen/ziekenhuizen worden
getoond in tabel 1.

Huidige inrichting van zorg
In alle onderzochte ziekenhuizen worden
endometriosepatiënten gezien, het aantal nieuwe patiënten
varieert van enkele per jaar tot meer dan tweehonderd. Van
de 67 respondenten geven er 62 aan dat er enige vorm van
samenwerking plaatsvindt met andere ziekenhuizen (tabel
2). Het merendeel verwijst wel eens patiënten naar een
ander ziekenhuis (n=55, 82,1%), een kleiner deel ontvangt
ook patiënten die verwezen worden van elders (n= 29,
43,3%). Redenen voor verwijzing worden weergegeven in
tabel 3. 31 ziekenhuizen (46,3%) beschikken over een
multidisciplinair team. Chirurgische behandeling van diepe
endometriose vindt plaats in 35 ziekenhuizen (52%). De
invulling van diverse behandelmethoden, inclusief
verwijzing, wordt weergegeven in tabel 4.

Centralisatie
41 van de 67 ondervraagden (61%) geven aan van mening te
zijn dat endometriosezorg gecentraliseerd zou moeten
worden. Voorstanders van centralisatie noemen vooral de
complexiteit van zorg, kwaliteitsverbetering en het
bevorderen van (interdisciplinaire) samenwerking als
beweegredenen. Tegenstanders geven vooral aan dat de
minder ernstige vormen van endometriose geen
gecentraliseerde zorg behoeven (figuur 1). Verschillende
criteria waaraan een expertisecentrum dient te voldoen
worden genoemd, zoals volumenormen (zowel aantal
nieuwe patiënten als aantal chirurgische ingrepen), de
aanwezigheid van multidisciplinaire samenwerking,
participatie in wetenschappelijk onderzoek, patiënt
tevredenheid en aanbeveling van de patiëntenvereniging, zie
tabel 5. Regionale samenwerking lijkt de voorkeur te hebben
boven het benoemen van verschillende niveaus van expertise
of het aanwijzen van centra van hogerhand, zie figuur 2.
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Discussie
De resultaten van deze enquête geven een goed beeld van de
huidige endometriosezorg in Nederland. Zoals verwacht
wordt in vrijwel elk ziekenhuis endometriosezorg geboden,
hoewel de schaal waarop deze plaatsvindt sterk wisselt.
Samenwerking tussen ziekenhuizen vindt reeds uitgebreid
plaats. Met name complexe patiënten worden verwezen,
hetzij voor aanvullende (chirurgische) behandeling, hetzij
vanwege kinderwens. Veel ziekenhuizen die patiënten
ontvangen beschikken over een multidisciplinair team
waardoor de behandeling van diepe endometriose wordt
gefaciliteerd. Het lijkt alsof zich op natuurlijke wijze
samenwerkingsverbanden binnen regio’s aan het vormen zijn
waarbij een aantal klinieken functioneert als gespecialiseerd
centrum. Dit komt overeen met de opinie van de
respondenten ten aanzien van het al dan niet formeel
centraliseren van de endometriosezorg; namelijk dat
centralisatie van complexe zorg gewenst is, bij voorkeur
binnen regionale samenwerkingsverbanden.
Centralisatie van zorg in regionale centra zou geformaliseerd
kunnen worden door het beschrijven van criteria waaraan
klinieken zouden moeten voldoen om bepaalde zorg aan te
bieden. Een deel van de diagnostiek en behandeling zou in
ziekenhuizen kunnen plaatsvinden waarin een in
endometriose geïnteresseerde gynaecoloog werkzaam is. In
deze kliniek zouden minder complexe behandelingen
uitgevoerd kunnen blijven worden. Meer complexe
behandelingen zouden kunnen plaatsvinden in een centrum
waar een multidisciplinair team aanwezig is dat aan
bepaalde eisen voldoet. Een nauwkeurige diagnostische
work-up, eventueel gevolgd door overleg binnen het
regionaal netwerk, is dan essentieel om te beslissen waar de
behandeling het beste kan plaatsvinden.
Bij geformaliseerde regionale samenwerking tussen
verschillende klinieken is het volgens de auteurs vooral van
belang om de kwaliteit van de zorg transparant te maken.
Het registreren in een jaarverslag van het aantal patiënten,
de verrichtingen op het gebied van diepe endometriose, de
complicaties, rapportage over kwaliteit van leven van
patiënten en patiënttevredenheid zijn een eerste stap in deze
richting. Daarnaast kunnen criteria opgesteld worden met
betrekking tot de aanwezigheid en samenstelling van het
multidisciplinaire diagnose- en behandelteam, alsmede de
mogelijkheden voor behandeling vanwege kinderwens.
Tenslotte kunnen criteria met betrekking tot opleiding en
wetenschappelijk onderzoek aan de orde komen.
In de NVOG-werkgroep Endometriose wordt op dit moment
nagedacht over de mogelijkheden van centralisatie van
endometriosezorg in regionale centra en criteria voor
klinieken die zorg bieden aan vrouwen met endometriose
met als doel het streven naar vooruitgang in kennis en
kwaliteit van zorg. De uitkomsten van deze enquête die
onder de leden van de NVOG is verspreid en zorgvuldig door
velen van hen is beantwoord zullen hiervoor als basis
dienen.
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Samenvatting
Diepe endometriose brengt diagnostische en therapeutische
uitdagingen met zich mee. Het is dan ook de vraag of deze
patiënten in alle ziekenhuizen behandeld kunnen worden,
of dat herstructurering van de zorg noodzakelijk is om
goede kwaliteit te kunnen waarborgen. Door middel van
een enquête onder Nederlandse gynaecologen is de huidige
endometriosezorg en opinie over centralisatie in kaart
gebracht. Samenwerking en verwijzing vindt reeds uit
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English summary
Deep endometriosis is a complex disease, for which centralization of care may be beneficiary. A questionnaire survey
was conducted among Dutch gynecologists to gain insight
in current endometriosis care and their opinion about possible centralization of endometriosis management. Regional
collaboration and referral already takes place on a large
scale. A majority of respondents is in favor of centralization
because of the complexity of the disease, quality improvement and enhancing collaboration. Those who oppose
mainly state that less severe endometriosis does not require
centralized care. Several requirements for certified endometriosis centers are suggested: volume standards, a multidisciplinary approach, participation in scientific research,
patient satisfaction and recommendation of patient interest
groups.
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Stage

Even zit ik te pauzeren in de verpleegpost van de verloskamers. Ik geniet van een kop koffie en ik kijk naar allerlei
kaartjes die op het prikbord hangen. Tussen geboorte-annonces hangt ook een kaartje van een dankbare stagiaire. Of
ze op deze afdeling de tijd van haar leven heeft gehad, valt te betwijfelen.
Ik lees namelijk het volgende: ‘Lieve collega‘s, Bij deze wil ik jullie bedanken voor de leerzame stage. Ik twijfelde of ik
later ooit kinderen zou willen. Na deze stage weet ik het zeker. Ik wil geen kinderen. Groetjes Emma‘.
Mieke Kerkhof
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Nieuwe toetsingsmethode counseling over prenatale screening

De Rotterdamse methode
drs. I.A. Peters coördinerend stafadviseur SPSZN, promovendus Erasmus MC afdeling Verloskunde & Gynaecologie
drs. J.C.I.Y. Reijerink-Verheij algemeen directeur SPSZN
dr. M.F.C.M. Knapen medisch directeur SPSZN, gynaecoloog-perinatoloog Erasmus MC
dr. N.T.C. Ursem wetenschappelijk adviseur SPSZN, Erasmus MC afdeling Verloskunde & Gynaecologie

Met het toekomstig aanbod van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als optionele eerstetrimester-screening
wordt de counseling complexer en de kwaliteit van de
counseling belangrijker. Geïnformeerde besluitvorming
over al dan niet deelname aan prenatale screening is een
basisbeginsel van het programma prenatale screening.
Het belang van goede counseling, de ontwikkeling
rondom de NIPT en het ontbreken van een methode om
de inhoudelijke kwaliteit van de counseling te toetsen,
was voor de Stichting Prenatale Screening ZuidwestNederland (SPSZN) reden een nieuwe toetsingsmethode
te ontwikkelen. Een methode waarmee op uniforme
wijze de kwaliteit van de counseling over prenatale
screening getoetst kan worden. De reproduceerbaarheid
van deze toetsingsmethode is onderzocht in twee ziekenhuizen en één echocentrum. Op basis van 56 getranscribeerde geluidsopnames van counselinggesprekken over
de combinatietest (CT) en/of het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) is een itemscoring uitgevoerd met
gebruik van twee ontwikkelde scoringsinstrumenten
gericht op de CT- en SEO- counseling. De methode is een
betrouwbare en uitvoerbare toetsingsmethode gebleken.

landelijk uniforme kwaliteitseisen voor prenatale screening.6
Er zijn eisen opgesteld voor de inhoud van de counseling,
startkwalificaties op het terrein van kennis en vaardigheden
van de counselor en randvoorwaarden voor het aanbieden
van counseling zoals informed consent en privacy van de
zwangere en de registratie van screeningsgegevens.
Counseling over prenatale screening
Het begrip counseling in het landelijke prenatale downsyndroom screeningsprogramma en het SEO houdt in dat alle
vrouwen in het begin van de zwangerschap zowel schriftelijk
als mondeling worden geïnformeerd over het bestaan van
prenatale screening, de implicaties en de mogelijke voor- en
nadelen van prenatale screening.2 Hierbij wordt gelet op het
recht van de zwangere vrouw om op haar verzoek niet geïnformeerd te worden (het ‘recht op niet-weten’).1,2 Het doel
van de counseling is de zwangere in staat stellen zelf in vrij-

Tabel 1. Baseline karakteristieken
Counselinggesprekken
Organisatie

Prenatale screeningsprogramma
Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
heeft in 2007 aan acht regionale centra (RC’s) een vergunning voor prenatale screening verleend in het kader van de
Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO).1 Onderdelen van
het screeningsprogramma zijn enerzijds counseling over de
downsyndroomscreening en screening op structurele afwijkingen en anderzijds de daadwerkelijke uitvoering van de
prenatale screeningstesten, namelijk de combinatietest (CT)
en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). Iedere
zorgverlener die één van de voornoemde zorgprestaties wil
uitvoeren, dient hiervoor voldoende gecertificeerd te zijn2-5
en in het bezit van een kwaliteitsovereenkomst met een RC.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
afdeling Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) heeft formeel de opdracht tot de landelijke aansturing van de prenatale screening.6 Acht RC’s zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en kwaliteitsbewaking van de verschillende
onderdelen van de prenatale screening.
De ‘Programmacommissie’ prenatale screening waarin de
RC’s, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties vertegenwoordigd zijn, is verantwoordelijk voor het opstellen van
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Counselors

N

(%)

56

(100)

N

(%)

10

(100)

Locatie counselinggesprek

Echocentrum
Ziekenhuis

20
36

(36)
(64)

Beroepsgroep counselor

Verloskundige
Verpleegkundige
Echoscopist

6
30
20

(11)
(54)
(35)

Tijdsduur counselinggesprek

Mediaan 9,22
0-5 minuten
>5-12minuten
12-23 minuten

12
21
23

(21)
(38)
(41)

SEO
Combinatietest
Beiden

9
1
46

(16)
(2)
(82)

N

(%)

Graviditeit

Primigravida
Multigravida

19
37

(34)
(66)

Leeftijd

<36
≥36

47
9

(84)
(16)

Nederlandse taalvaardigheid

Goed
Matig
Geen

53
1
2

(95)
(2)
(3)

Soort counseling

Zwangeren
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heid een weloverwogen besluit te nemen over al dan niet
deelnemen aan screeningsonderzoeken en eventuele handelingsopties bij een verhoogde kans op afwijkingen na de CT
en/of het SEO.1-3
De counseling over prenatale screening vindt plaats in zowel
de eerste lijn als de tweede en derde lijn, indien de zwangere een medische indicatie heeft. Volgens de landelijke
kwaliteitseisen dient de counselor aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- een basisopleiding voor counseling te hebben gevolgd,2,4
- aantoonbaar aan deskundigheidsbevordering te doen, zoals
bijvoorbeeld de Digitale Individuele Nascholing prenatale
screening (DIN 2.0),
- over een AGB code te beschikken,
- een normaantal van vijftig counselinggesprekken op jaarbasis te voeren.2
Uit landelijke evaluatie en onderzoek is gebleken dat er specifieke aandachtspunten zijn ten aanzien van de counseling,
zoals (1) de relatief frequente niet-volledige counseling van
multipare zwangeren, (2) het feit dat de niet-Westerse en
laagopgeleide zwangeren vaker een niet-geïnformeerde
keuze maken en (3) dat vanuit het perspectief van de zwangere in de counseling meer aandacht besteedt moet worden
aan de screeningsprocedures en de risico's en maatschappelijke aspecten van de screening, om zo bij te dragen aan de
geïnformeerde besluitvorming.7-10
Vanaf 1 april 2017 is de NIPT in onderzoekssetting (TRIDENT
2) beschikbaar. De NIPT wordt dan naast de combinatietest
aangeboden als optionele eerstetrimester-screeningstest op
primair het down-, edwards- en patausyndroom en secundair, indien dit door de zwangere wordt gewenst, neven
bevindingen bij de foetus en bij de zwangere zelf. De aanbiedingsprocedure prenatale screening wordt hiermee
complexer en noopt tot het aanbod van kwalitatief adequate
en volledige counseling over prenatale screening.
Kwaliteitstoetsing counseling
Door de RC’s wordt de toetsing van de counseling uitgevoerd
door middel van schriftelijke audits met hierin vragen gericht
op de organisatie van de counseling en het deskundigheids
niveau van de counselor. Daarnaast worden de counselors
getoetst op het voldoen aan het gestelde minimum aantal
counselinggesprekken op jaarbasis. Op basis van de
gebruikte methoden wordt alleen de kwantiteit van de coun-

seling en de kwaliteit van de organisatie van counseling beoordeeld en wordt de inhoudelijke kwaliteit van de counseling niet
getoetst.
Het ontbreken van een inhoudelijke toetsingsmethode en de toegenomen aandacht voor de kwaliteit van de counseling is voor
de SPSZN aanleiding geweest een nieuwe methode te ontwikkelen waarmee mogelijk de inhoudelijke kwaliteit van het voorlichtingsdeel van de counseling kan worden getoetst. Het betreft een
toetsingsmethode die gebaseerd is op een inhoudelijke toetsing
van geluidsopnamen van counselinggesprekken. In dit artikel
wordt op basis van onderzoek antwoord gegeven op de vraag of
de ‘Nieuwe toetsingsmethode counseling over prenatale
screening’ de mogelijkheid biedt om een reproduceerbare en
daarmee betrouwbare beoordeling te geven van het voorlichtingsdeel van het counselinggesprek. Gezien het doel van dit
onderzoek wordt in dit artikel geen kwaliteitsoordeel over de
inhoud van de gevoerde counselinggesprekken gegeven.

Methode
Dataverzameling
Het onderzoek naar de toetsingsmethode werd uitgevoerd in de
screeningsregio Zuidwest-Nederland. Tien counselors werkzaam
bij twee ziekenhuizen en één echocentrum waren bereid deel te
nemen aan het onderzoek.
Methodiek
Er is gekozen voor het gebruik van geluidsopnames in plaats van
video-opnames omdat: (1) het maken van geluidsopnames minder belastend is voor de privacy van de counselor en de zwangere, (2) een geluidsopname van de counseling een adequate
bron is om het voorlichtingsdeel van de counseling te kunnen
beoordelen en (3) de counselor zelf de geluidsopname kan
maken. De methode had in deze studie de volgende fases:
I	Inclusie zwangeren: in de periode februari t/m april 2016 werden te counselen zwangeren binnen de deelnemende organisaties geïnformeerd over het onderzoek door middel van een
informatiebrief, waarna van zowel de zwangere als de counselor schriftelijke informed consent werd verkregen.
II	Opname counselinggesprek: met een voice-recorder werd
door de counselor het counselinggesprek opgenomen.
III	Registratie counseling en zwangerschapskarakteristieken:
enkele anonieme gegevens werden geregistreerd [datum counseling, graviditeit, leeftijd en Nederlandse taalvaardigheid van
de zwangere (goed, matig, geen)].

Transcriptie

• 56 geluidsopnames
• 2 ziekenhuizen,
1 echocentrum

• Ontwikkeling
scoringsinstrumenten gebasseerd
op checklists CT en SEO

Data verzameling

• Drie beoordelaars
• 3x afzonderlijke
beoordeling
getranscribeerde
Kwaliteitstoetsing met
geluidsopname
gebruik van de
scoringsinstrumenten
CT en SEO

Figuur 1. Onderzoek nieuwe toetsingsmethode counseling over prenatale screening
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Tabel 2. Kwaliteitsbeoordeling CT en SEO counseling
Counseling CT items

Totaal item score CT counseling
– Informatie CT
– Kansen op trisomie 18 en 13
– Informatie downsyndroom,
trisomie 18 en 13
– Vervolgonderzoek
– NIPT
– Aanbieden RIVM folder 1
– Meegeven verwijsbrief
– Communicatie onderzoeksuitslag
Counseling SEO items

Score
Mediaan (min-max)
max.
14
9,15
(3,28-13,09)
2
2

2,00
1,00

(0,67-2,00)
(0,00-2,00)

2

1,00

(0,33-2,00)

2
2
1
1
2

1,67
1,60
0,00
1,00
0,33

(0,00-2,00)
(0,00-2,00)
(0,00-1,00)
(0,00-1,00)
(0,00-1,33)

Max.
Mediaan (min-max)
Score
Totaal item score SEO counseling 12
4,33
(1,73-8,24)
– Doel SEO
– Beperkingen SEO
– Sonomarkers / nevenbevindingen
– Tijdspad SEO

2
2
1
2

0,96
0,33
0,00
0,33

(0,00-2,00)
(0,00-2,00
(0,00-1,00)
(0,00-2,00)

– Vervolgonderzoek
– Communicatie onderzoek uitslag
– Aanbieden RIVM folder*
– Meegeven verwijsbrief

1
2
1
1

0,67
0,33
0,00
1,00

(0,00-1,00)
(0,00-1,33)
(0,00-1,00)
(0,00-1,00)

CT: Combinatietest
SEO: Structureel Echoscopisch Onderzoek
*) De folder wordt in de praktijk niet standaard in het counselinggesprek
verstrekt.

Tabel 3. Intraclass Correlatie Coëfficiëntie analyse
B1/B2/B3
ICC
Totaal CT counseling
– Informatie CT

0,88 1
0,10 1

– Doel SEO

0,86 1
0,93 1
0,90 1
0,89 1
0,94 1
0,88 1
0,47 1
0,82 1
0,97 1

– Beperkingen van het SEO
– Sono-markers
– Tijdspad SEO
– Vervolgonderzoek
– RIVM folder
– Verwijsbrief
– Communicatie van onderzoeksuitslag

0,76 2
0,95 1
0,30 3
0,93 1
0,94 1
0,22 1
0,57 1

– Kansen op trisomie 18 en trisomie 13
– Info downsyndroom, trisomie 18 en 13
– Vervolgonderzoek
– NIPT
– RIVM folder
– Verwijsbrief
– Communicatie van onderzoeksuitslag
Totaal SEO counseling

P-waarde
0,001
0,289
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,003
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,006
0,001

B1 = Beoordeling 1, B2 = Beoordeling 2, B3 = Beoordeling 3.
Coëfficiënt >0,70 betekent genoeg overeenkomst tussen de beoordelingen [11]
1 Significant onvoldoende overeenkomst tussen 1 beoordelaarskoppel,
2 tussen 2 beoordelaarskoppels en 3 tussen 3 beoordelaarskoppels.
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IV	Transcriptie geluidsopnames: deze werden verbatim
getranscribeerd waarvan de tijdsduur werd geregistreerd.
V	Scoring geluidsopnames: de transcripten werden getoetst
met gebruik van de scoringsinstrumenten CT- en SEOcounseling (zie toetsingskader). Per counselinggesprek
werden de uitkomsten van de scoring per item, sub-item
en de totaalscore opgenomen in de studie-dataset evenals
de tijdsduur van de beoordeling.
Toetsingskader
Het toetsingskader wordt gevormd door twee scoringsinstrumenten voor een kwalitatieve meting van de inhoudelijke
kwaliteit van de counseling over de CT en het SEO (instrumenten zijn raadpleegbaar via www.prenatale-screening.nl).
Het scoringsinstrument voor de counseling over de CT is
gebaseerd op de landelijke checklist voor de counseling over
downscreening.5 Voor de ontwikkeling van het scoringsinstrument van de counseling over het SEO, is een door de
SPSZN ontwikkelde checklist voor de SEO counseling
gebruikt, aangezien een dergelijke lijst op landelijk niveau
ontbreekt. De checklists omvatten items die minimaal aan
de orde moeten komen in het counselinggesprek. Met
gebruik van de scoringsinstrumenten counseling over de CT
en het SEO kan op het niveau van de besproken items en
sub-items een in het instrument vastgestelde score worden
toegekend. In de instrumenten staat woordelijk weergegeven
wat besproken dient te worden alvorens een score toegekend kan worden. Voor de CT counseling kan een maximumscore van 14 punten worden behaald en voor de SEO counseling maximaal 12 punten. Per item is het mogelijk om op
besproken sub-items deelscores toe te kennen zodat wanneer niet heel het item volledig aan de orde is gekomen toch
punten kunnen worden behaald.
Statistische analyse
Om inzicht te krijgen in de karakteristieken van de studiedataset is beschrijvende statistische analyse uitgevoerd.
Dezelfde methode is toegepast om de verschillen in de scoring van de counseling te kunnen analyseren. Om de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen de drie beoordelaars
te kunnen bepalen is de Intraclass Correlatie Coëfficiënt (ICC)
analyse methode toegepast waarvoor minimaal een sample
size van 50 nodig is.11 Het analyseren van haalbaarheidsdeterminanten zoals de tijdsduur van het uitvoeren van transcriberen en kwaliteitsbeoordeling per geluidsopname, is uitgevoerd met gebruik van de beschrijvende statistische
frequentie analyse. Alle analyses zijn uitgevoerd in IBM SPSS
statistiek software versie 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). In
dit onderzoek wordt een p-waarde <0,05 als significant
beschouwd.

Resultaten
Van de deelnemende ziekenhuizen en echocentrum zijn 58
geluidsopnames van counselinggesprekken over de combinatietest en/ of SEO verkregen. Twee geluidsopnames werden
geëxcludeerd vanwege het ontbreken van karakteristieken
van de zwangere en omdat één geluidsopname een posttest
counselinggesprek betrof.
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Tabel 4. Tijdsinvestering nieuwe toetsmethode counseling
A. Transcriberen
Per transcript (totaal minuten)
Per minuut counseling

Mediaan

min-max

97,50

(10,00-195,00)

9,61

(5,75-21,74)

Mediaan

min-max

12,80

(1,70-20)

B. Scoring inhoud counseling
Per transcript (totaal minuten)
Per minuut counseling

1,28

(0,67-3,20)

Score combinatietest counseling n=47

9,15

(3,28-13,09)

Score SEO counseling n=55

4,33

(1,73-8,24)

Tabel 2 geeft ter illustratie van het inventarisatievermogen
van de methode de mediane score van de beoordeelde counseling items weer. De mediane totaalscore van de counseling
over de combinatietest is 9,15 op een maximumscore van 14
punten. De counseling over het SEO heeft een mediane score
van 4,33 op een maximumscore van 12.
De coëfficiënten voor de beoordelingen van de counseling
van de CT en het SEO van de drie onafhankelijke beoordelaars liggen significant boven 0,80 wat duidt op een excellente gelijkheid tussen de beoordelingen (Tabel 3). Ook op
itemniveau is de gelijkheid tussen de uitkomsten van de drie
beoordelaars en de beoordelaarskoppels overwegend hoog
met significante coëfficiënten van boven de 0,70. Enkele
gescoorde items laten met een coëfficiënt van <0,70 op alle
analyse niveaus, een verschil tussen de beoordelingen zien.
Voor de CT counseling werd door de beoordelaars significant
het minste overeenkomstig beoordeeld op het item ‘communicatie van de onderzoeksuitslag’. De items ‘tijdspad van het
SEO’, ‘verstrekking van de verwijsbrief’ en eveneens de
‘communicatie van de onderzoeksuitslag’ lieten in de beoordeling van de counseling over het SEO significant het grootste beoordelingsverschil zien.
Tabel 4 geeft een overzicht van haalbaarheidsdeterminanten
voor de uitvoering van de toetsingsmethode. Per minuut
geluidsopname van de counseling was de mediane tijdsinvestering voor transcriberen bijna tien minuten waarbij de
totale mediane tijdsduur per transcript ruim anderhalf uur
bedroeg.

Discussie
Niet eerder is een methode ontwikkeld en onderzocht waarmee op basis van geluidsopnames de kwaliteit van het voorlichtingsdeel van de counseling over prenatale screening
inhoudelijk kan worden getoetst. Deze methodiek biedt de
mogelijkheid om op een gestandaardiseerde en reproduceerbare wijze het gesproken woord in een counselinggesprek te
toetsen. De primaire uitkomst van de toetsing is de kwaliteitsscore voor de CT- en/of SEO-counseling en de secundaire
uitkomst een counselorspecifieke evaluatie van eventuele
lacunes in de counseling. Hiermee is de methode complementair met de ontwikkelde observatiemethode waarmee de
communicatievaardigheden van de counselor kunnen worden onderzocht.8

Beoordeling nieuwe toetsingsmethode counseling
Met de methode wordt de kwaliteit van het ‘voorlichtingsdeel’ (healh education) getoetst en wordt het
‘besluitvormingondersteunende deel’ (decision-making-support) niet meegenomen in de beoordeling. Gezien het doel
van dit onderzoek en tevens de lage representativiteit van de
genomen steekproef wordt in dit artikel geen kwaliteits
oordeel over de inhoud van de gevoerde counseling
gesprekken gegeven.
De gewenste sample size van vijftig counselinggesprekken
om een valide ICC-analyse uit te kunnen voeren, is met de
verkregen sample van n = 56 behaald.11 Getuige de overall
significante overeenkomst tussen de door drie beoordelaars
gegeven totaalscores voor de counseling van beide
screeningstesten, is de betrouwbaarheid van de methode
vastgesteld. De uitkomsten bevestigen dat het op de totaalscore per counselingsoort niet uitmaakt welke beoordelaar
de beoordeling heeft uitgevoerd. Op enkele items bestaat
echter minder overeenkomst tussen de door de beoordelaars
gegeven scores waarbij de itembeoordeling van de SEOcounseling de minste overeenkomst laat zien. Op basis van
bestudering van de sub-items in beide scoringsinstrumenten
blijkt dat onvoldoende woordelijke explicitering van de subitems hiervan de oorzaak is.
De onderzoeksuitkomsten geven aanknopingspunten voor
verbetering van de methode. Zo dienen de items en subitems waarop het minst overeenkomstig is gescoord meer
woordelijk geëxpliciteerd te worden in de scoringsinstrumenten. Hierdoor wordt de kans op een objectieve, gestandaardiseerde en daarmee betrouwbare scoring vergroot.
Implementatie
De toetsingsmethode is gebaseerd op een door de counselor
gemaakte geluidsopname van het counselinggesprek over
prenatale screening. Transcriptie van de geluidsopname
draagt bij aan een betrouwbare beoordeling van de counseling omdat met alleen een geluidsopname minder objectief is
vast te stellen op welke tekstelementen is gescoord. Het
beluisteren en uitwerken van het zelf uitgevoerde counselinggesprek leidt tot inzicht en bewustwording met betrekking tot de kwaliteit van de gegeven counseling waarmee
een leermoment wordt gecreëerd. Daarom is het, niet alleen
in het kader van de haalbaarheid van deze methode vanuit
het perspectief van de toetsende instantie, aan te bevelen
om ondanks de tijdsinvestering van bijna tien minuten per
minuut counseling, het transcriberen door de counselor te
laten uitvoeren. Bovendien ligt er vanuit de kwaliteitsovereenkomst met het RC een verantwoordelijkheid bij de counselor voor het verlenen van medewerking aan een kwaliteitsaudit.12
Op basis van de transcripten wordt de counseling conform
de in dit artikel omschreven methode beoordeeld en komt
het RC tot een kwaliteitsrapportage. In deze rapportage zijn
de uitkomsten en eventuele verbeterpunten opgenomen. De
totale geschatte tijdsinvestering per te auditeren counselor
bedraagt ruim één uur (scoringsprocedure en rapportage).
Een screeningsregio heeft gemiddeld met 300 counselors
een kwaliteitsovereenkomst.

19

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 130, februari 2017 www.ntog.nl

De met deze methode verkregen kwaliteitsrapportage kan
zowel als documentatie fungeren in de door de RC’s uitgevoerde kwaliteitstoetsing als door de counselor worden
gebruikt in Methodisch Intercollegiaal Overleg (MIO) of als
input voor nascholing op het terrein van de counseling over
prenatale screening.
Een landelijke implementatie van deze nieuwe toetsingsmethode counseling is haalbaar aangezien (1) de te toetsen
counselingselementen logisch en inzichtelijk zijn, gezien hun
directe grondslag in de 'landelijke kwaliteitseisen counseling', (2) de methodiek met de bijbehorende instrumenten
overdraagbaar is, (3) de tijdsinvestering voor de counselor
reëel is en (4) de RC’s gezien hun rol de verantwoordelijkheid rondom toetsing van de counseling dragen met als voorwaardelijkheid dat in de randvoorwaarden ten aanzien van
formatie voor de RC’s is voorzien.
Implementatie van de toetsingsmethode lijkt ons zinvol.
Deze methode kan gebruikt worden als kwaliteitsevaluatie
van het counselinggesprek en kan na deskundigheidsbevordering die is afgestemd op de uitkomsten van de toetsing bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de counseling.

Conclusie
De ontwikkelde toetsingsmethode blijkt een goed instrument
om op een uniforme en reproduceerbare wijze de kwaliteit
van het ‘voorlichtingsdeel’ van het counselinggesprek te kunnen beoordelen. De methode biedt tevens de mogelijkheid
om inzicht te krijgen in de structuur van de counseling en
lacunes in de informatieoverdracht over prenatale screening.
Hiermee is een betrouwbare methode beschikbaar om de
inhoud van de counseling op het niveau van de counselor
inhoudelijk te toetsen en regionaal te inventariseren. Indien
op basis van de toetsingsmethode een landelijk format ontwikkeld wordt, bestaat tevens de mogelijkheid om een landelijke kwaliteitsevaluatie van de inhoud van de counseling
uit te voeren.
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Samenvatting
Binnen het landelijke prenatale screeningsprogramma
wordt adequate counseling en geïnformeerde besluitvorming van zwangeren over eventuele deelname, nagestreefd. Met het toekomstig aanbod van de Niet Invasieve
Prenatale Test (NIPT) als optionele eerstetrimesterscreening wordt de counseling complexer en de kwaliteit
van de counseling belangrijker. Deze ontwikkeling en het
ontbreken van een methode om de inhoudelijke kwaliteit
van de counselinggesprekken te toetsen was voor de
Stichting Prenatale Screening Zuidwest-Nederland
(SPSZN) aanleiding om deze te ontwikkelen. Een methode
die het mogelijk maakt om op een uniforme wijze de
kwaliteit van het voorlichtingsdeel van de counseling over
prenatale screening te toetsen. De reproduceerbaarheid
van deze nog niet eerder toegepaste toetsingsmethode is
onderzocht in twee ziekenhuizen en één echocentrum in
de regio Zuidwest Nederland. Op basis van transcripties
van 56 counselinggesprekken over de combinatietest (CT)
en/of het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) is
een itemscoring uitgevoerd met gebruik van twee ontwikkelde scoringsinstrumenten gericht op de CT en SEO
counseling. De methode blijkt een betrouwbare en uitvoerbare toetsingsmethode te zijn.
Trefwoorden
kwaliteitscontrole, counseling, prenatale screening
Summary
Key element in the nation-wide Dutch prenatal screening
programme is adequate counseling and informed decision
making of pregnant women about participation in
screening. The implementation of the Non Invasive Prenatal Test (NIPT) in the screening programme, as an optional first trimester screening test, will increase the complexity of counseling and the quality of the information
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provision procedure will be more important. The upcoming
NIPT and the lack of an assessment method for testing the
quality of the content of counselling conversations were the
motive for the Foundation Prenatal Screening Soutwest
region of the Netherlands (SPSZN) to develop such a
method. A method that makes it possible to standardize
testing the prescripted content of the health educational
part of the counselling. The reproducibility of this new conducted method was examined during this study in two hospitals and one ultrasound center. Based on 56 transcripted
voice-recordings of counseling conversations about the
combined test (CT) and fetal anomaly scan (FAS) an itemscore was devised using two developed scoring instruments
focused on CT and FAS counseling. The developed method
proved to be very reliable and feasible.
Keywords
quality assessment, counseling, prenatal screening
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Case report

Actinomyces: stijgende incidentie of
betere diagnostiek?
drs. G.M. van Selm gynaecoloog MCL Leeuwarden
dr. E.A.N.M. Mooi-Kokenberg arts-microbioloog Izore, Centrum Infectieziekten Friesland

In 2014 en 2015 werden in het Medische Centrum Leeuwarden opvallend veel gynaecologische patiënten opgenomen
met een PID (pelvic inflammatory disease) en een positieve
actinomyceskweek. Neemt de incidentie van actinomyces
toe? Speelt een andere kweekmethode een rol?
Op de afdeling gynaecologie van het MCL werden in 2014 en
2015 minstens tien vrouwen met een PID opgenomen bij wie
actinomyces werd gekweekt. Dit was opvallend vaak, eerder
zagen we hooguit eenmaal per jaar een positieve actinomyceskweek bij vrouwen met buikpijn en koorts. Een actinomycesinfectie wordt in de medische literatuur beschreven als
een weinig voorkomende infectieziekte.1-5 Waarom kwam
deze zeldzame ziekte bij ons ineens zo vaak voor? Was het
toeval? Was er een toenemende incidentie? Werd er een
andere kweekmethode gebruikt? Is het alleen bij ons het
geval of ook in andere ziekenhuizen?

Materiaal en methoden
In de microbiologische database werden alle positieve
actinomyceskweken van 2013, 2014 en 2015 die door de
gynaecoloog waren aangevraagd, geselecteerd. Vervolgens
werden de klinische gegevens erbij gezocht. Al direct viel op
dat er in 2013 geen enkele gynaecologische patiënt was bij
wie actinomyces werd gekweekt, terwijl dit in 2014 dertien
maal voorkwam en in 2015 acht keer. In dit artikel geven we
een korte beschrijving van de klinische kenmerken van de
betreffende patiënten.
Als referentie en achtergrondinformatie werd bij Pathologie
Friesland opgevraagd hoe vaak actinomyces in 2013 en 2014
werd gezien in uitstrijkjes bij vrouwen met en zonder IUD.
Voorts vroegen we het Centrum Infectieziekten Friesland
Izore, naar de aantallen positieve actinomyceskweken van
gynaecologen in de andere Friese ziekenhuizen.

endometritis postpartum, een chlamydia infectie of een vergeten tampon. (casus 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20)
Dertien vrouwen hadden een PID, tuba-ovarieel abces of
peritonitis, met koorts, buikpijn en gestegen infectieparameters.
Hierbij waren enkele bijzondere casus. De eerste was patiënte 2, een meisje van dertien, virgo, met een blanco voorgeschiedenis. Ze werd ziek opgenomen op de kinderafdeling
met een abces van ongeveer 10 cm in het cavum Douglasi,
dat zich kort na opname spontaan ontlastte via het rectum.
Uit de kweek kwam behalve actinomyces ook een groep B
streptokok en een E. coli.
De tweede was patiënte 8, bij wie na jaren onverklaarde
buikpijn, koorts en vaginitis een actinomyces werd
gekweekt. Kort na het starten van antibiotica werd zij zwanger, hoge doseringen penicilline en later clindamycine werden gedurende de gehele zwangerschap gecontinueerd. Na
het staken van de therapie hield zij klachten en werd
opnieuw een actinomyces uit het cavum uteri gekweekt. Uiteindelijk werd een uterusextirpatie verricht.
Ook in gynaecologische kweken van andere Friese ziekenhuizen (Dokkum, Drachten, Heerenveen en Sneek) werd
vaker actinomyces aangetoond, maar de stijging is minder
opvallend dan in het MCL en komt met name uit één ziekenhuis. In tabel 2 staat de incidentie van actinomyces in kweken die door gynaecologen zijn aangevraagd, van 2010 tot en
met 2015.
Bij de onderzochte casus waren opvallend weinig vrouwen
met een IUD. Van de 21 vrouwen uit tabel 1, vrouwen bij wie
in het MCL in 2014 of 2015 actinomyces werd gekweekt, hadden er vijftien nooit een IUD gehad. Dat is opvallend, want
actinomyces wordt in de gynaecologische literatuur aan een
IUD gerelateerd.1,5-8

Resultaten
In tabel 1 wordt een aantal kenmerken weergegeven van de
21 gynaecologische patiënten die in 2014 en 2015 een positieve actinomyceskweek hadden. De leeftijd van de vrouwen
varieerde van 13 tot 62 jaar. Bij acht vrouwen betrof de positieve actinomyceskweek vermoedelijk een toevalsbevinding,
er was geen peritonitis en/of er was een duidelijke andere
oorzaak voor de klachten, zoals een getordeerd ovarium, een
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Pathologie Friesland bekeek de uitstrijkjes van 2013 en 2014
en vond 21 uitstrijkjes met actinomyces, 19 daarvan bij vrouwen met een IUD als anticonceptie (tabel 3). Geen van de
vrouwen had klinische symptomen. Twee keer werd actinomyces gezien bij een vrouw die geen IUD had; het is niet
bekend of deze vrouwen eerder wel een spiraaltje gehad
hadden.
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Tabel 1. Patiëntkenmerken bij positieve actinomyceskweken gynaecologie MCL 2014 en 2015
Bij de gemarkeerde casus (met *) is een relatie tussen kweek en ziekte onwaarschijnlijk
Casus leeft. parit. IUD
2014

Klacht/indicatie kweek

kweek

Koper IUD PID, TOA
sinds 15 jaar
–
PID, abces in Douglas

1

51

P2

2

13

P0

3

51

P2

4
5
6
7
8

43
22
35
18
30

P0
P0
P1
P0
P2

9*
10*
11*
12*

22
48
39
40

P1
P3
P2
P2

Koper IUD
sinds 17 jaar
–
–
–
–
In 2008
korte tijd
Mirena
–
–
–
–

13*
2015

28

P2

–

14*
15

22
33

P0
P2

16

45

P0

–
Koper IUD
2015
–

17*
18

62
33

P0
P1

19
20*
21

48
24
32

P1
P1
P0

–
2015
Mirena
–
–
Mirena
vóór uterusextirpatie

IUD
Pus
abces
pus

PID, bdz TOA

CRP

Behandeling en bijzonderheden

334 IUD verwijderd, 6 m clindamycine
86 virgo. tevens GBS, E.Coli. abces spontaan ontlast
6 m clindamycine
80 Drainage abcessen, PID schema

PID na IVF in Duitsland, TOA
PID, koorts en buikpijn na IVF in Duitsland
PID. TOA ?
PID
IUD uit ivm PID, sinds 6 jaar chron. buikpijn,
episoden koorts, fluor

Pus TOA
89
cervix
92
cervix
250
cervix
160
uterus
6-21

Laparoscopische drainage, 6 m amoxycilline
PID schema
PID schema
PID schema
CRP 2008 onbekend. 1 jaar clindamycine en
penicilline. Uterusextirpatie

Endometritis 2 w postpartum
Acute buikpijn, torsie adnexcyste
Contactbloedingen, irregulaire cyclus
Koorts, buikpijn, vergeten tampon,
pneumococcensepsis.
Niet ziek, fluor na primaire sectio

vagina
cervix
cervix
vagina

ook anaerobe flora. Augmentin per os
Torsie laparoscopisch teruggedraaid
Geen therapie
Tampon verwijderd, PID schema

vagina

Doorbraakbloedingen bij OAC, chlam infectie cervix
PID 3 w na plaatsing Cu-IUD
vagina
Koorts, buikpijn, sepsis, TOA

vagina

Bartholinisch abces
4 m na sectio buikpijn, koorts, PID

pus
vagina

PID, buikpijn, koorts, TOA
Endometritis 1 week postpartum

vagina
vagina

4 m na laparoscopische uterusextirpatie
koorts, buikpijn, TOA bdz, abcessen. OK,
darmlesie.

vagina
en pus

In totaal werden er in 2013 en 2014 317 uitstrijkjes beoordeeld van IUD-draagsters; in deze populatie werd dus bij
6,6% van de IUD-draagsters actinomyces gezien.
Izore is vanaf mei 2014 overgegaan op een beter determinatiesysteem voor gram-positieve staven. Determinatie vindt nu
plaats met MALDI-TOF (matrix assisted laser desorption/ionisation time-of-flight analyzer) op basis van massaspectrometrie. Het eiwitprofiel van een bacterie geeft een karakteristiek piekenpatroon, waardoor de bacterie geïdentificeerd
wordt. Hiermee is een zeer nauwkeurige microbiologische
typering mogelijk met een hoge sensitiviteit en specificiteit.9
Langzaam groeiende anaerobe micro-organismen, zoals actinomyces, waren met de oude methode, gebaseerd op biochemische reacties en fenotypische kenmerken, moeilijk te
kweken en aan te tonen. Mogelijk worden met MALDI-TOF
actinomycesinfecties vastgesteld, die voorheen niet herkend
en niet gerapporteerd werden.

<1
140

- Geen therapie
- Chlamydia behandeld
20 2012 Essure elders, geen gegevens; 2014 APLA
Doxycycline, flagyl
48 Periappendiculair infiltraat, septische longembolieën. Na antibiotica geen klachten meer, persisterende cysteuze afwijking re ovarium 6-8 cm
- Abces ontlast. Spoor actinomyces.
38 Mirena postpartum. Laparoscopie. PID schema
240 PID schema
42 Pte met colitis ulcerosa. Augmentin
432

Moeizame antibioticabehandeling ivm allergie en
resistentie. Maanden later 2e laparotomie ivm
persisterende abcessen, opnieuw actinomyces

Discussie
We vonden in ons ziekenhuis, in twee jaar tijd, 21 positieve
actinomyceskweken bij gynaecologische patiënten. Vijftien
van hen hadden nooit een IUD gehad. Dit is meer dan ooit
tevoren en past niet bij de literatuur over actinomyces, waarin
altijd wordt genoemd dat actinomyces een zeldzame infectie
is, die vrijwel alleen voorkomt bij IUD-draagsters. De incidentie van PID (met en zonder klinische behandeling) is in de
afgelopen jaren in onze praktijk niet veranderd, deze varieert
van 20 tot 40 per jaar.
De grootste serie symptomatische actinomyces infecties die
in de literatuur wordt beschreven, bestaat uit 23 vrouwen in
vijftien jaar tijd,6 verder worden vooral case reports of een
beschrijving van enkele casus gepubliceerd. Er zijn twee case
reports van actinomyces bij kinderen, de ene betreft een
beschrijving van een 17-jarige jongen met een acute buik drie
maanden na een val.10 Bij hem werd een laparotomie verricht, waarbij actinomyces werd gekweekt uit een infiltraat
van het sigmoïd en van de buikwand. Een andere case report
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Tabel 2. Incidentie actinomyces in gynaecologische kweken.
Friesland 2010 – 2015
MC
Leeuwarden

Overige Friese
ziekenhuizen

2010

2

2

2011

1

1

2

2012

-

4

4

2013

-

3

3

2014

13

11

24

2015

8

5

13

totaal

24

26

50

Totaal
4

Tabel 3. Cervixcytologie en actinomyces. Pathologie
Friesland 2013 en 2014
2013
Aantal smears bij IUD-draagsters
Actinomyces bij IUD draagsters
Actinomyces zonder IUD

156
12 (7,7 %)
0

2014

Totaal

162
317
9 (5,5 %) 21 (6,6 %)
2
2

beschrijft een 13-jarige jongen bij wie actinomyces werd
gevonden in een verwijderde appendix.11
Het aantal asymptomatische draagsters van actinomyces,
vastgesteld bij routine cervixcytologie leek niet hoger dan
elders. Op ons cytologielaboratorium werd in 2013 en 2014
bij 6,6 % van de IUD-draagsters die een uitstrijkje lieten
maken, een actinomyces gevonden. In de literatuur worden
percentages vermeld van gemiddeld 14 %7 of variërend van 0
tot 31 %.8
De behandeling van onze patiënten varieerde nogal. Dat had
te maken met het feit dat een actinomyceskweek pas na een
aantal weken bekend wordt. De betreffende patiënt was op
dat moment al lang naar huis en in de meeste gevallen
klachtenvrij. Acht van de 13 vrouwen die antibiotica kregen,
werden wel met een PID-schema behandeld (ofloxacine,
metronidazol en ceftriaxon), maar bij hen werd geen aanvullende antibioticatherapie gestart. Van de vijf vrouwen die
wel langdurig met clindamycine of penicilline werden behandeld, was dat in twee gevallen vanwege persisterende klachten. Bij de anderen hing het antibiotica-advies waarschijnlijk
af van de behandelend gynaecoloog of van het advies van de
arts-microbioloog. Het is duidelijk dat hier bij ons geen eenduidig beleid voor bestaat.
Bij het analyseren van de actinomycesinfecties, ontdekten
we dat het microbiologisch laboratorium in mei 2014 was
overgestapt op een andere determinatiemethode. Het zou
heel goed kunnen dat dit de reden was, dat actinomyces
vaker werd aangetoond. Daarmee is natuurlijk niet gezegd
dat actinomyces ook de oorzaak van het ziektebeeld was.
Actinomyces species behoren tot de normale flora van
mond, colon en vagina; een betere determinatiemethode in
het laboratorium zal dus leiden tot een groter aantal gerapporteerde positieve actinomyceskweken. Ook het feit dat
zoveel vrouwen vlot genazen na een relatief korte antibioticakuur, pleit tegen actinomyces als oorzaak van de PID. Wel-
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licht was actinomyces wel onderdeel van de PID-flora, maar
niet de verwekker van de PID. Aan de andere kant waren de
eerste drie patiënten met een PID en een positieve actinomyceskweek uit 2014 al vóór mei opgenomen en werd bij hen
nog geen gebruik gemaakt van de nieuwe determinatiemethode.
Het is aannemelijk dat een gevoeliger testmethode leidt tot
meer positieve uitslagen. Het is de vraag of dit altijd zinvolle
informatie oplevert, mogelijk kan het zelfs tot schade leiden,
zoals overbodige langdurige toediening van antibiotica. Het
is belangrijk dat clinici worden geïnformeerd over de invoer
van een nieuwe testmethode. In dit geval zou op zijn minst
een vermelding hiervan bij een positieve actinomyceskweek,
op zijn plaats zijn geweest.

Conclusie
Het aantal actinomyces-infecties op onze afdeling gynaecologie was in 2014 en 2015 opvallend hoog en vaak werd een
positieve kweek gevonden bij een vrouw die nooit een IUD
had gehad. Veel patiënten hadden een PID, maar was actinomyces de oorzaak of een toevallige bijkomstige bevinding?
Dat heeft belangrijke klinische implicaties.
De incidentie van actinomyces in cervix uitstrijkjes was in
deze periode niet gestegen. Vermoedelijk wordt de toename
van actinomyces verklaard door de invoer van een nieuwe
microbiologische testmethode. Het is belangrijk dat klinici
hierover geïnformeerd zijn.
Met dank aan de datamanagers van Pathologie Friesland en
van Izore, Centrum Infectieziekten Friesland.
Met dank aan prof. Dr. J. Stekelenburg voor het kritisch doorlezen van het manuscript.
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Samenvatting
In 2014 en 2015 werden in het MC Leeuwarden opvallend
veel patiënten opgenomen met een PID (pelvic inflammatory disease) en een positieve actinomyceskweek. In de
meeste gevallen was er geen relatie met een IUD. De
casus zijn verzameld en beschreven en in recente literatuur is gezocht naar soortgelijke bevindingen. De invoering van een nieuwe testmethode om actinomyces aan te
tonen speelt waarschijnlijk een rol, maar daarmee zijn
niet alle vragen beantwoord.
Trefwoorden
actinomyces, PID, incidentie, determinatiemethode
Summary
In 2014 and 2015 in the MC Leeuwarden a remarkable
number of patients was admitted with a pelvic inflammatory disease and a positive culture of actinomyces. In
most cases, there was no relationship with an IUD. The
cases have been collected and described and we sought
in recent literature for similar findings. The introduction
of a new test method to demonstrate actinomyces likely
plays a role, but several questions remained unanswered.
Keywords
actinomyces, PID, incidence, test method
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Na een periode van 'stilte' pakken we de weblog van
Anke Heitkamp weer op! Anke is tropenarts en
gynaecoloog. Tijdens de opleiding deed zij stage in het
Tygerberg ziekenhuis, Kaapstad, Zuid Afrika.
Het wonen en werken is er uitdagend op vele fronten,
inmiddels woont ze er een jaar en is ze bezig met een
promotie onderzoek, een samenwerking tussen
Stellenbosch Universiteit en VUmc, over de ernstige
maternale morbiditeit en mortaliteit.

De adrenaline junk

Anke blogt

Herkent u het? De 24-uursdienst is klaar, je drinkt nog een
koffie om enigszins wakker te blijven als je naar huis rijdt
en zodra je naar buiten loopt, overvalt je de vrijheid van
het ziekenhuis uitstappen, als een ontsnapt vogeltje uit de
kooi genietend van de zon en de frisse buitenlucht.
Gedreven door postcall-euforie, besluit ik te gaan
winkelen in Tygervalley, een enorme shopping mall in ‘the
northern suburbs’ van Kaapstad. De Capetonians noemen
dit geen Kaapstad meer, het is de woonplek van vooral
witte Afrikanen (‘boeren’) met grote rugbylichamen,
braaihanden en bierbuiken. Verder lezen? www.ntog.nl
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e-Health in de verloskunde: pak die kans!
E.D Bouma-Tink klinisch verloskundige, Physician Assistent KV i.o. Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen
M.P. Diepenmaat-Wildenborg klinisch verloskundige, Physician Assistent KV i.o. Slingeland Ziekenhuis Doetinchem

Een angstige zwangere met jeuk die je belt en bijna zeker
weet dat ze cholestase heeft. Een zwangere die diverse
vragen stelt die niet op haar van toepassing zijn, maar
hier wel ongerust over is. Een zwangere die niet gerust te
stellen is zonder dat er aanvullend onderzoek is uitgevoerd. Zomaar enkele voorbeelden uit de dagelijkse
praktijk.
De maatschappij digitaliseert, zo ook de zorg. Een ruime
meerderheid van de Nederlanders (66%) zoekt naar informatie over zijn ziekte of behandeling op het internet.1 Van de
zwangeren maakt 97,7% in het kader van de zwangerschap
gebruik van het internet, waarbij er geen verschil is in internetgebruik tussen primiparae en multiparae. De reden van
internetgebruik onder zwangeren is de snelheid van de resultaten, de wens tot verzamelen van kennis en deelname aan
online discussies over zwangerschap met behulp van specifieke internetfora en blogs.2
Hoewel er diverse betrouwbare online informatiebronnen
zijn, is het voor de zwangere vaak moeilijk om onderscheid
te maken tussen professionele en commerciële bronnen.
Ook komt de informatie van de professionele bronnen op
internet niet altijd overeen. Het ontbreken van eenduidige
taal schept verwarring en onduidelijkheid bij de zwangere,
waardoor ze ten onrechte onzeker en angstig wordt.3 De
overvloed aan ongenuanceerde informatie zorgt voor extra
consulten en meer druk tijdens een bezoek aan de polikliniek. Zorgverleners hebben vaak twijfels over de manier
waarop de patiënt de informatie vindt en er gebruik van
maakt.4

Aan de andere kant is internet een uitermate geschikt middel
om te innoveren en bij te dragen aan de zorg voor en de
behoefte van de zwangere. Zwangeren geven aan behoefte te
hebben aan gepersonaliseerde informatie die te raadplegen
is op het tijdstip dat het hen zelf schikt. Continuïteit en eenduidigheid van de informatie is daarbij erg belangrijk. De
wens van de zwangere is één online informatiebron met
betrouwbare informatie van zorgverleners uit de eigen
regio.4,5
Van aanbodgestuurde zorg naar vraag-gestuurde zorg. De
zwangere centraal! Kreten van deze tijd. Maar welke invloed
hebben wij als professionals op het structureren van de
informatiestroom waar de zwangere mee te maken heeft? Is
het niet aan ons als professionals om aan te sluiten bij de
behoefte van de zwangere? Onze bijdrage kan groter zijn
dan wij denken en wel met behulp van e-Health. e-Health
wordt beschouwd als vervanging van of aanvulling op de
bestaande zorgmogelijkheden. Maar wat wordt er eigenlijk
verstaan onder e-Health?
Het begrip e-Health is een containerbegrip. De definitie luidt:
‘e-Health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, met name internettechnologie, om
gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’.9 Een relatief nieuwe term is m-Health (mobile health).
Dit is een onderdeel van e-Health en betreft alle e-Healthtoepassingen op een mobiel apparaat. e-Health en m-Health
zijn meer dan alleen digitale informatievoorzieningen door
de zorgverlener, het zijn middelen om de zorg te verbeteren.1
In tegenstelling tot informatieve folders, die vaak in de prullenbak verdwijnen zonder dat ze gelezen zijn, is e-Health uitstekend geschikt om de informatie te personaliseren en aantrekkelijk te maken met behulp van visuals. e-Health draagt
bij aan het zelfvertrouwen van de zwangere en aan een
reductie van angst. Het gebruik van een e-Healthtool is laagdrempelig voor de zwangere. Ook de kwetsbare groep zwangeren is veelal goed te bereiken door middel van e-Healthtools.6,7 Dit alles is een winst voor de zwangere én voor de
zorgverlener.
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Pak die kans!
Maak als zorgverlener gebruik van de mogelijkheden van
e-Health en ontwikkel of implementeer een online-platform
waar de zwangere altijd informatie kan vinden. Bij een platform ontwikkeld en aangeboden door het hele verloskundig
samenwerkingsverband (VSV) is goede afstemming mogelijk
tussen de zorgverleners en creëer je continuïteit van zorg. Zo
krijgt de zwangere eenduidige informatie. Door gebruik te
maken van animaties en leuke gadgets wordt de zwangere
actiever betrokken bij de gezondheidsaspecten van de zwangerschap. Een voorbeeld van een e-Healthtool is ZwApp, een
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app voor zwangeren, ontwikkeld door VSV ‘De Slinge’, aanpasbaar en te implementeren in je eigen VSV.

geschreven door professionals. De patiënt krijgt een rol als
medebehandelaar met de zorgverlener als coach.

ZwApp is een unieke vorm van m‑Health in de verloskunde.
Naast informatie over de zwangerschap, aangepast op individueel niveau door middel van zorgpaden, zijn er tal van
andere mogelijkheden zoals het koppelen van telefoonnummers van de betrokken zorgverleners, het verzenden van
data van informatieavonden in een kort bericht op de smart
phone en aanbieden van keuzehulpen en andere ondersteuningsprogramma’s. Met e-Health kan informatie gedoseerd
gekoppeld worden zodat de zwangere niet overladen wordt
met informatie. De zogenoemde pushberichten informeren
de zwangere voorafgaand aan een consult wat er besproken
zal worden. Doordat de zwangere beter en vooraf wordt
geïnformeerd, verlopen de consulten efficiënter. Het blijkt
dat een zwangere de informatie op deze manier ook beter
onthoudt en de tevredenheid is over de ontvangen zorg groter is. Zwangeren kunnen de betrouwbare informatie '24/7'
raadplegen.
De informatie in ZwApp is geschreven door professionals, die
gebruik hebben gemaakt van bestaande informatie-
bronnen van KNOV, NVOG en RIVM.
Ook zijn er verwijzingen naar professionele sites zoals
www.voedingscentrum.nl en www.negenmaandenniet.nl.
De app ZwApp is niet commercieel.

Referenties

Een ander voorbeeld van eHealth is het portal www.mijnzwangerschap.org. MijnZwangerschap is een online, persoonlijke, besloten omgeving voor de zwangere vrouw en de
zorgverleners die betrokken zijn bij haar zwangerschap,
bevalling en kraamperiode. Hierbij is de zwangere zelf de
eigenaar en beheerder van MijnZwangerschap. In MijnZwangerschap heeft de zwangere een persoonlijk dossier, dagboek, bestandenbibliotheek en interactieve modules naast
een overlegmogelijkheid met haar zorgverleners. MijnZwangerschap is een initiatief dat onder andere wordt ondersteund door RadboudUMC Nijmegen.

Samenwerking
De ontwikkeling van een online platform dat breed gedragen
wordt in het eigen VSV vraagt samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Deze samenwerking is van essentieel
belang om tot een gezamenlijk product te komen. De klinisch verloskundigen zijn in onze ogen de aangewezen personen om hier een rol in te nemen. Zij kunnen een brugfunctie vervullen tussen verschillende partijen, hebben een
unieke positie tussen de fysiologie en pathologie en kunnen
dit samenvoegen en integreren met als doel aansluiten op de
behoefte en persoonlijke situatie van de zwangere. Deze
staat immers centraal in onze zorg.

Conclusie
e-Health is geen vervanging van de zorg maar kan wel een
uitstekende aanvulling zijn op de (integrale) zorg. Een aanbeveling aan alle VSV’s is om een e-Healthtool te implementeren als innovatie van de zorg. Een tool beschikbaar voor
iedere zwangere, met betrouwbare informatie op maat
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Summary
There is a wealth of information available on the internet,
however the accuracy and completeness leaves much to
be desired. The lack of clear language causes confusion
and uncertainty especially for the pregnant women. Offering eHealth provides an opportunity to meet the need of
pregnant women for reliable and clear information. Cooperating healthcare professionals should develop and offer
reliable and unambiguous information. This information
can be dosed and the use of animation and cool gadgets
involves the pregnant women actively in the health
aspects of pregnancy. In this way relevant information will
be better remembered. eHealth improves satisfaction with
the care. Valuable for the pregnant women and the caregiver.
Keywords
eHealth, innovation, education, obstetric collaboration,
cooperation
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Een slingoperatie met bijzondere complicatie. Case report

Vorming van een vaginoliet na retropubische
mid-urethrale sling
drs. M. Verregghen tropenarts (AIGT) Kikori Hospital, Papua Nieuw Guinea, destijds AIOS AIGT Groene Hart Zh., Gouda
drs. I. Nedelcu gynaecoloog, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Het introduceren van slingoperaties in 1995 heeft een
grote rol gespeeld bij de reductie van incontinentie
klachten. De lage complicatie-incidentie speelt hierbij
een belangrijke rol. Het ontstaan en spontaan uitvallen
van een steen uit de vagina mag hierbij een zeldzame
complicatie heten. Een case report van een patiënte met
deze niet eerder in de literatuur beschreven
postoperatieve complicatie na plaatsing van een sling.

Casus
In 2010 presenteerde de patiënte zich voor het eerst op onze
polikliniek gynaecologie. Zij zette pontificaal een spontaan
uit de vagina gevallen steen van 2,5 bij 3 cm op tafel en deed
glimlachend haar verhaal. Patiënte meldde al enige tijd
irritatieklachten van de vagina te hebben en na ruim zes jaar
zonder incontinentieklachten sinds enkele maanden weer
urgency- en soms stressincontinentie voor urine te hebben.
Haar voorgeschiedenis vermeldt in 2003 een ongecompli
ceerde retropubische mid-urethrale sling (TVT van J&J)
wegens stressincontinentie voor urine. Bezijden deze ingreep
is haar voorgeschiedenis blanco, patiënte rookt niet en is
niet adipeus. Bij verdere navraag was er geen sprake van
hematurie, ook niet ten tijde van het verliezen van de steen.
Patiënte had al jaren geen coïtus meer. Bij lichamelijk
onderzoek werd juist onder de urethra (mid-urethraal) een
deel van de sling gezien, alsmede een minimale cystokele.
Onderzoek van het urinesediment toonde enige micro
scopische haematurie, urinekweek liet geen groei zien.
Duidelijk zichtbaar in de door patiënte gepresenteerde steen
zijn restanten van de eerder geplaatste sling (zie onder).
Ter nadere diagnostiek werd patiënte naar de uroloog
verwezen ter uitsluiting van een eventuele urethrovaginale
fistel, gezien de steenvorming. Door de uroloog werd een
urethracystoscopie verricht, waarbij geen bijzonderheden
werden waargenomen, met name geen fisteling of erosie
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door de urethra. Wel was bij lichamelijk onderzoek opnieuw
para-urethraal een fragment sling zichtbaar alsmede enige
granulatie en een kleine steen, die verwijderd werd. Emselex
werd haar voorgeschreven, een muscarinereceptorantagonist
voor behandeling van de urge-incontinentie, en ze werd
verwezen naar de bekkenbodemfysiotherapeute.
Aanvankelijk had patiënte hierop een goede respons, echter
nadien zagen wij patiënte inmiddels nog tweemaal terug op
onze polikliniek met klachten van gelijke aard, waarbij
steeds opnieuw steenvorming bleek te zijn opgetreden.

Discussie
Urethrasuspensie vormt één van de belangrijkste chirurgische
modaliteiten voor behandeling van stressincontinentie. Sinds
de introductie van de tension-free vaginal tape (TVT) door
Ulmsten et al. in 19951 is dit een veelgebruikte behandel
methode, populair door de relatieve eenvoud van de ingreep
alsmede een hoge effectiviteit en lage complicatie-incidentie.2
In de literatuur vermelde complicatie-incidenties van
suspensiechirurgie verschillen sterk. Een in 2008 uitgevoerde
review door Novara et al. toont dat peroperatief met name
blaasperforatie een belangrijke complicatie vormt, met een
gerapporteerde incidentie van 2,5-11,7%, terwijl bloedingen
gedurende de ingreep in 0,5-2,5% van de casus wordt
gemeld. Postoperatief zijn met name (recidiverende) urine
weginfecties (0,4-31,5%) en urineretentie (2,8-38%) –al dan
niet van voorbijgaande aard- belangrijk, alsmede erosie van
het geplaatste materiaal (0,6-5,4%).2
Vaginale steenvorming
In de literatuur verschenen eerder case reports omtrent
vaginale steenvorming, waarbij een onderverdeling wordt
gemaakt in primaire en secundaire stenen en voor de
primaire stenen diverse pathofysiologische mechanismen
zijn beschreven.3-6
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Primaire stenen kunnen zich, blijkens de literatuur, vormen
bij continue aanwezigheid van urine. Ze ontstaan hoofd
zakelijk door vesico-vaginale en urethrovaginale fistels die
chronische lekkage en stase van urine in de vagina veroor
zaken. Een vergelijkbaar mechanisme van vaginale urine
contaminatie met stase en infectie kan geïdentificeerd
worden bij patiënten die bedlegerig zijn, patiënten met een
(partiële) vaginale stenose, een ectopische vaginale ureter of
stase of incontinentie bij een neurogene blaas.3-5 Ter Brugge
et al. beschrijven een patiënte met vaginale steenvorming na
radiotherapie in verband met een cervixcarcinoom, waarbij
een vesicovaginale fistel ontstond. Als mogelijk mechanisme
wordt lekkage en stase van urine in de vagina genoemd bij
erosie van de ballon van een geplaatste suprapubische
catheter.6
De consistentie van primaire en secundaire stenen kan
verschillen, waarbij de componenten struviet, urinezuur,
calcium-oxalaat, carbonaat-apatiet (of een combinatie van
deze) zijn. Bichler et al. beschrijven als centrale stap in de
genese van stenen in de urinewegen de vorming van het
enzym urease en identificeren daarbij diverse bacteriën die
deze vorming veroorzaken, waaronder E. Coli, Proteus,
Klebsiella, Pseudomonas en Staphylococcus. Infectie leidt tot
vorming van urease, dat alkalisering van de urine tot gevolg
heeft, waardoor steenvorming van de eerdergenoemde
componenten kan plaatsvinden.7
Secundaire stenen vormen zich rondom een vaginaal corpus
alienum, bijvoorbeeld niet-resorbeerbare hechtingen (na
chirurgisch fistelherstel) of blootstelling van een geplaatste
sling.3,5,6 In de literatuur worden deze vaak ook gerelateerd
aan een infectie bij een vreemd materiaal in de vagina, zoals
de casus van Dalela et al. van een 13-jarig meisje met een
secundaire vaginale steen ten gevolge van een klein blikje
dat was achtergebleven na masturbatie 2 jaar eerder.5
Vaginale exposure na suspensie-chirurgie verloopt in 35%
van de gevallen asymptomatisch wat een mogelijke verkla
ring voor de lage incidentie in de literatuur vormt. Verder
beschreven symptomen bij vaginale erosies zijn vaginale of
bekkenpijn, vaginaal bloedverlies, recidiverende urineweg
infecties, dyspareunie en persisterende vaginale
afscheiding.8,11 Een vaginale steen na exposure werd tot nu
toe nooit beschreven.
Behandeling
In meerdere studies wordt ter behandeling van de exposure
gedeeltelijke danwel volledige verwijdering van de geplaatste
sling gesuggereerd.8-10 Een eventueel conservatief beleid lijkt
geschikt bij asymptomatisch verlopende vaginale erosie.8
Casusverloop
In onze casus leek, na bezoek aan de uroloog, fistelvorming
als oorzaak van de steenvorming niet waarschijnlijk. Een
minimale fistel kan echter met urethro-cystoscopie worden
gemist, hiervoor lijkt een mictiecystogram het aangewezen
onderzoek. Dat onze patiënte jarenlang geen incontinentie
voor urine had pleit tegen fistelvorming, waarom geen nader
onderzoek is verricht.
Verder was er bij onze patiënte ook geen sprake van conti

nue stase van urine in de vagina. Derhalve blijft vooralsnog
de exacte ontstaanswijze van deze secundaire stenen bij
onze patiënte onduidelijk en lijkt de literatuur niet nader te
helpen in het beschrijven van een bepaald mechanisme.
Wij adviseren bij presentatie van een soortgelijke casus aller
eerst een vesico-urethrale fistel uit te (laten) sluiten, en daar
naast het mogelijke pathofysiologisch mechanisme na te
gaan: is er sprake van stase van urine in de vagina of geeft
de anamnese aanwijzingen voor secundaire steenvorming?
Eveneens adviseren wij een eventueel bij onderzoek
gevonden steen niet zonder meer te verwijderen indien
patiënte klachtenvrij is, daar deze mogelijk juist nadere
incontinentie helpt voorkomen.
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Summary
Vaginal stone formation is a rare complication after sling
surgery for urinary incontinence, either primary due to statis or leakage of urine in the vagina, or secondary with the
presence of a corpus alienum in the vagina. The case of a
patient presenting in our outpatient department six years
after the uncomplicated placement of a retropubic midurethral sling. She complained of vaginal stone formation,
which appears to happen secondary to erosion of the sling.
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Vrouwen met osteogenesis imperfecta:
negatief advies voor borstvoeding?
drs. M. Schoorlemmer destijds coassistent Isala Zwolle, thans ANIOS SEH OZG Winschoten
A. Harsevoort verpleegkundig specialist Isala Zwolle
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drs. A.N. Joostens gynaecoloog, Isala Zwolle

Veel vrouwen met osteogenesis imperfecta (OI) in de
fertiele leeftijd hebben vragen over een eventuele zwangerschap en het geven van borstvoeding. OI, ook wel
bekend als brozebottenziekte, is een erfelijke bindweefselaandoening die primair wordt gekenmerkt door
fracturen zonder of bij geringe aanleiding. Bij de meeste
patiënten is er sprake van een verminderde of afwijkende productie van collageen type I door dominante
mutaties in de COL1A1- of COL1A2-genen. Collageen type I
is een belangrijke component van het bot- weefsel maar
ook van ligamenten, pezen, huid en sclerae. In de literatuur is tot op heden geen duidelijk advies gepubliceerd
inzake het geven van borstvoeding door vrouwen met OI,
waardoor er vaak uit voorzorg een negatief advies wordt
gegeven aan deze vrouwen.1 Met dit onderzoek werd
gekeken of er meer onderbouwing gegenereerd kan
worden voor een advies over borstvoeding door vrouwen
met OI.
Osteogenesis Imperfecta (OI) is een zeldzame aandoening.
De prevalentie van OI wordt wereldwijd geschat op ongeveer
500.000 mensen, dit is 0,008% van de wereldpopulatie.2 In
Nederland zijn er in totaal ongeveer 800-1200 mensen met
OI en worden er per jaar 10-15 kinderen met OI in Nederland
geboren.3 OI kan zich zeer verschillend presenteren,
variërend van een niet tot nauwelijks verhoogde fractuurfrequentie tot intra-uteriene fracturen en perinatale letaliteit
(tabel 1). In de huidige klinische classificatie is OI onderverdeeld in vijf typen. Type 1 en 4 komen het meeste voor. Type
5 is erg zeldzaam.4

Op dit moment wordt het geven van borstvoeding door
vrouwen met OI vanuit het ziekenhuis veelal afgeraden
omdat men onzeker is over het effect ervan op de botdichtheid en fractuurfrequentie van deze vrouwen.1 Er is weinig
onderzoek verricht op dit gebied, omdat er geen grote
groepen mensen met deze aandoening beschikbaar waren.
Echter, in het expertisecentrum voor volwassenen met OI in
Isala te Zwolle is dit wel het geval. In deze pilotstudie
werden de effecten van een zwangerschap en het geven van
borstvoeding op de fractuurfrequentie van vrouwen met OI
onderzocht, om bij te dragen aan een wetenschappelijk
onderbouwd advies inzake het geven van borstvoeding door
vrouwen met OI.

Methode en materialen
Deze studie betreft een retrospectieve cohortstudie. Het
onderzoek werd voorgelegd aan de METC van de Isala te
Zwolle en werd beoordeeld als niet-WMO-plichtig. Alle data
werd gedurende een half jaar verzameld in samenwerking
met het Expertisecentrum voor volwassenen met OI. De
database van het Expertisecentrum omvat klinische gegevens
van de grootste groep volwassenen met OI in Nederland, wat
een gedegen onderzoek naar deze zeldzame ziekte mogelijk
maakt. In totaal konden van de 272 patiënten met OI, 65
vrouwen voor dit onderzoek worden geïncludeerd (figuur 1).
Omdat type 2 vroeg letaal is en type 5 erg zeldzaam is,
kwamen deze typen niet in de database voor.5 Zwangerschap bij type 3 is eveneens zeldzaam en kwam eenmalig in
de database voor. Deze casus wordt daarom in een aparte
paragraaf besproken. De data werden met behulp van een

Tabel 1. Klinische kenmerken per type OI*
Type

1

2

3

4

5

Ernst
Fracturen bij geboorte
Skeletdeformaties

Mild
Heel zeldzaam
Zelden

Vroeg letaal
Altijd
Zeer ernstig

Ernstig
Altijd
Matig ernstig

Matig mild
Zelden
Mild matig

Matig
Heel zeldzaam
Matig

Lengte

Niet afwijkend

Hypermobiele gewrichten
Kleur van de sclera
Dentinogenesis Imperfecta
Gehoorverlies

Ja
Blauw
Mogelijk
Aanwezig in ± 60%

Zeer ernstig verkort
Ja
Donkerblauw
–
–

Ernstig verkort
Ja
Grijs/wit/blauw
Zeer vaak
Vaak

Verkort
Ja
Wit/Grijs
Mogelijk
Aanwezig in ± 42%

Variabel
Variabel
Wit
Geen
Geen

*Tabel overgenomen en bewerkt vanuit Dijk, van F.S. et al. 20114
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Mannen
(n=104)
Expertisecentrum
(n=272)

Exclusie:
• Adoptie (n=2)
• Miskraam, perinatale-

Zonder kinderen
(n-98)

neonatale- of
zuigelingen sterfte (n=0)

Vrouwen
(n=168)
Met kinderen
(n=70)

Weging
in-/exclusie

Informed consent
(n=65)
Inclusie
(n=68)
Geen informed consent
(n=3)

Type 1
(n=54)
Type 3
(n=1)
Type 4
(n=10)

Figuur 1. Deelnemersselectie
telefonische enquête verzameld. Hierin werd gevraagd naar
verschillende gegevens omtrent de eerste zwangerschap
zoals de borstvoedingsduur, bisfosfonaatgebruik, het
optreden van rugklachten, het aantal fracturen voor en na de
zwangerschap en het aantal fracturen in het eerste jaar postpartum. De belangrijkste uitkomstmaten waren het
gemiddeld aantal fracturen per jaar, het aantal fracturen in
het eerste jaar postpartum en het optreden van rugklachten.
Een toename van rugklachten kan een aanwijzing zijn voor
een daling van de botdichtheid.5 Hierbij valt te denken aan
een wervelinzakking of een wervelfractuur.

Tabel 2. Samenvatting enquêteresultaten per type OI
Type OI
1 (n=54)

Totaal
4 (n=10)

(n=64)

Pariteit, n (%)
1

17 (31,5)

4 (40,0)

21 (32,8)

2

24 (44,4)

4 (40,0)

28 (43,8)

3

8 (14,8)

2 (20,0)

10 (15,6)

4

5 (9,3)

0 (0,0)

5 (7,8)

Borstvoeding, n (%)

30 (55,6)

6 (60,0)

36 (56,3)

<3 mnd

18 (33,3)

3 (30,0)

21 (32,8)

3-6 mnd

6 (11,1)

3 (30,0)

9 (14,0)

>6 mnd

6 (11,1)

0 (0,0)

6 (9,3)

9 (16,7)

1 (10,0)

10 (15,6)

31 (57,4)

6 (60,0)

37 (57,8)

Fracturen 1e jaar pp*, n (%)
Rugklachten pp*, n (%)
Onveranderde bestaande pijn

7 (13,0)

2 (20,0)

9 (14,0)

Nieuw ontstane pijn

11 (20,4)

3 (30,0)

14 (21,9)

Toename eerder bestaande pijn

13 (24,1)

1 (10,0)

14 (21,9)

*) post partum

Tabel 3. Gemiddeld aantal fracturen per jaar*

Totaal
Borstvoeding
Geen borstvoeding

vóór de eerste
zwangerschap (SD)
0,55 (0,57)
0,42 (0,45)
0,71 (0,67)

na de eerste
zwangerschap (SD)
0,22 (0,44)
0,14 (0,22)
0,33 (0,60)

*) Gemiddeld aantal fracturen per jaar voor en na de zwangerschap voor
de totale groep en gesplitst in het wel of niet geven van borstvoeding.

Statistische analyse
De niet-normaal verdeelde variabelen werden weergegeven
als mediaan, aantallen en percentages. Voor het verschil in
het aantal fracturen voor en na de zwangerschap werd een
nieuwe variabele gegenereerd. Om te corrigeren voor het
verschil in leeftijd waarop patiënten hun eerste kind kregen,
werd een gemiddeld aantal fracturen per jaar van zowel voor
als na de zwangerschap berekend. Het verschil tussen deze
twee gemiddelden gaf de nieuwe variabele waarmee, gecorrigeerd voor de leeftijd waarop patiënten voor het eerst
moeder werden, gerekend kon worden. De nieuwe, nu ongepaarde, variabele werd voor twee groepen (wel of geen
borstvoeding) met behulp van de Mann-Whitney-U-toets
geanalyseerd. Odds ratio’s (OR) met 95% betrouwbaarheidsintervallen werden berekend. De invloed van een zwangerschap en het geven van borstvoeding op het optreden van
rugklachten werd geanalyseerd met behulp van een kruistabel en de Chi-kwadraattoets. Hiervoor werd het geven van
borstvoeding gedichotomiseerd in wel of geen borstvoeding.
Het aantal fracturen in het eerste jaar postpartum en het
optreden van rugklachten werden op een gelijke wijze gedichotomiseerd. Het verschil in aantal patiënten met
rugklachten voor en na de zwangerschap werd geanalyseerd
met behulp van de McNemartoets voor gepaarde binaire
data. Voor alle statistische toetsen werd een  van 0,05
gehanteerd.

Resultaten
In dit onderzoek werd het effect van een zwangerschap en
het geven van borstvoeding op de fractuurfrequentie en het
op- treden van rugklachten bij 64 patiënten met OI type 1 of
4 onderzocht. Hierbij werd gekeken naar het effect op het
gemiddeld aantal fracturen per jaar en het optreden van
rugklachten. De patiënte met type 3 werd apart beschreven.
De mediane huidige leeftijd van de onderzoeksgroep was
49,0 en de mediane leeftijd waarop patiënten hun eerste
kind kregen was 27,2. Tabel 2 geeft een samenvatting van de
enquête-uitslagen.
Het effect op het gemiddeld aantal fracturen per jaar
Het gemiddeld aantal fracturen per jaar bij OI-patiënten
bleek ná de zwangerschap significant lager te zijn dan het
gemiddeld aantal fracturen per jaar vóór de zwangerschap
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Figuur 2. Tijdlijn T-scores rondom zwangerschap. De T-score is het aantal standaarddeviaties dat de gemeten botdichtheid
afwijkt van de botdichtheid die wordt verwacht bij een jongvolwassene van hetzelfde geslacht. *) LWK: lumbale wervelkolom.

(0,22 vs. 0,55, p<0,01). Gesplitst in een groep patiënten die
wel en een groep patiënten die niet borstvoeding gaven,
blijkt dat in de groep 'wel borstvoeding' het gemiddeld
aantal fracturen per jaar zowel voor als na de zwangerschap
lager is dan in de groep 'geen borstvoeding'. Het verschil in
gemiddeld aantal fracturen per jaar na de zwangerschap
tussen beide groepen bleek echter niet significant (p=0,30).
Het risico van het oplopen van een fractuur in het eerste jaar
postpartum was voor de patiënten die borstvoeding gaven
niet-significant hoger dan de patiënten die geen borstvoeding
gaven (OR 1,16, 95% BI 0,3 tot 4,6, p=0,80).
Het effect op rugklachten
Voor de zwangerschap hadden 23 OI-patiënten rugklachten
die bij 9 patiënten onveranderd bleven na de zwangerschap
en bij 14 patiënten toenamen (tabel 2). Na de zwangerschap
hadden in totaal 37 patiënten rugklachten. De stijging van
het aantal vrouwen met rugklachten na de zwangerschap
was significant (p<0,01). Een toename van rugklachten na de
zwangerschap werd door 43,8% van de vrouwen met OI
gerapporteerd. Dit is een optelling van het percentage
vrouwen met een verergering van eerder bestaande
rugklachten en het percentage met nieuw ontstane
rugklachten (tabel 2). Het geven van borstvoeding gaf een
niet-significant verhoogd risico op een toename van rugklachten na de zwangerschap (OR 1,7, 95% BI 0,6 tot 4,7,
p=0,30)

Type 3
Zwangerschap bij type 3 is zeldzaam. In onze data kwam
slechts één patiënte met type 3 voor. Het betreft een
27-jarige patiënte (G2P1). Ze kreeg haar eerste kind toen ze
22 jaar oud was en gaf daarna drie tot zes maanden borstvoeding. Ten tijde van de enquête was ze in verwachting van
haar tweede kind. Het beloop van haar botdichtheid wordt
weergegeven in figuur 2. Opvallend is dat gedurende de
periode dat zij borstvoeding gaf haar botdichtheid kortdurend verbeterde. Het is onduidelijk of het slikken van bisfosfonaten, wat deze patiënte tot twee maanden voor de zwangerschap heeft gedaan, hieraan bijgedragen heeft. Twee jaar
na de zwangerschap daalde haar T-score enigszins, maar
desalniettemin bleef deze hoger dan de T-score voor de
zwangerschap. Om te weten of deze botdichtheid stabiel
blijft of uiteindelijk weer daalt tot de waarde van voor de
zwangerschap zouden structureel botdichtheidsmetingen
gedaan moeten worden. Rugklachten na de zwangerschap
waren aanwezig, echter deze rugklachten bestonden ook al
voor de zwangerschap ten gevolge van een scoliose. Het
totaal aantal fracturen staat op 15, die alle vóór de zwangerschap optraden. Concluderend had bij deze patiënte met OI
type 3 een zwangerschap en het geven van borstvoeding
geen nadelig effect op de botdichtheid en was er geen
sprake van een toename van rugklachten of een toename
van het gemiddeld aantal fracturen per jaar na de zwangerschap.

Tabel 4. Beperkingen en aanbevelingen vervolgonderzoek
Beperking

Aanbeveling

Beperkte steekproefomvang
Geen vergelijking met gezonde vrouwen mogelijk
Te weinig botdichtheidsmetingen beschikbaar

Grotere steekproefomvang: internationaal, multicenter onderzoek
Gezonde controlegroep, bijvoorbeeld vrouwen van mannen met OI
Prospectief onderzoek naar het effect op de botdichtheid met botdichtheidsmeting op vaste momenten
Alle factoren die invloed kunnen hebben op de botdichtheid bij het onderzoek betrekken
Onderzoek intra-individuele uitkomsten verschillende zwangerschappen

Residuele confounding: fysieke activiteit, etniciteit, BMI, medicatie, roken,
alcoholgebruik en overige aandoeningen niet meegenomen
Gegevens rondom zwangerschappen anders dan de eerste niet
gebruikt
Geen onderscheid gemaakt tussen volledige en onvolledige borst
voeding en ruime inschaling borstvoedingsduur
Aantal fracturen en rugklachten te aspecifiek
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Exacte duur van zowel volledige als onvolledige borstvoeding uitvragen
Definitie ‘fractuur’ duidelijk afgrenzen. VAS-score, gebruik pijnmedicatie
en andere oorzaken rugklachten in kaart brengen
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Beschouwing
Met deze studie werd gekeken naar het effect van een zwangerschap en het geven van borstvoeding op de fractuurfrequentie en het optreden van rugklachten na de zwangerschap bij vrouwen met OI. Na de zwangerschap lag het
gemiddeld aantal fracturen per jaar significant lager dan
voor de zwangerschap (0,22 vs. 0,55, p<0,01). De opmerking
die hierbij gemaakt dient te worden is dat veel vrouwen
aangaven dat zij tijdens en na de zwangerschap veel voorzichtiger zijn geworden, wat kan hebben bijgedragen aan de
lagere fractuurfrequentie. Het feit dat het gemiddeld aantal
fracturen per jaar in de groep die borstvoeding gaf hoger ligt
dan in de groep die geen borstvoeding gaf zou verklaard
kunnen worden door het feit dat vrouwen die in staat zijn
borstvoeding te geven vaak een mildere vorm van OI
hebben, wat van invloed kan zijn op de resultaten.
Tevens moet bij de interpretatie van de resultaten rekening
worden gehouden met de kleine steekproefomvang. Deze
zou in de toekomst vergroot kunnen worden door een internationaal multicenteronderzoek te verrichten. Ook het
betrekken van een 'gezonde' controlegroep zou gewenst zijn.
In de toekomst zou het waardevol zijn om het effect op de
botdichtheid te onderzoeken in plaats van alleen klinische
uitkomstmaten. Bij gezonde vrouwen vindt een voorbijgaande daling van de botdichtheid plaats tijdens het derde
trimester van de zwangerschap en gedurende de lactatieperiode. Dit is een fysiologisch verschijnsel ten gevolge van het
mobiliseren van calcium uit de botten voor de productie van
moedermelk en versterking van het foetale skelet.6,7 Omdat
ons onderzoek een retrospectieve studie betreft, was het
onmogelijk om van alle patiënten een botdichtheidsmeting
van voor en na de zwangerschap te verkrijgen, wat maakt
dat botdichtheid geen haalbare uitkomstmaat was.
Bovendien werden deze metingen niet op vaste momenten
verricht waardoor er te grote verschillen ontstonden in het
tijdstip van de meting. Het zou interessant zijn om in een
prospectief onderzoek de botdichtheid te evalueren waarbij
alle proefpersonen op gelijke momenten een botdichtheidsmeting krijgen. Botdichtheidsmetingen tijdens en na de
borstvoedingsperiode, zoals bij de patiënte met OI type 3
werd gedaan, zouden waardevolle informatie kunnen leveren
over het effect van het geven van borstvoeding op de
botdichtheid. Het valt dan ook sterk aan te bevelen om bij
alle vrouwen met OI en een kinderwens structureel botdichtheidsmetingen te verrichten, zowel preconceptioneel als
postpartum.
Er zijn veel factoren te benoemen die invloed hebben op de
botdichtheid en dientengevolge op de fractuurfrequentie, die
niet zijn meegenomen in dit onderzoek. Deze en andere
beperkingen zijn samengevat in tabel 4. Tevens toont deze
tabel de aanbevelingen voor vervolgonderzoek die dankzij
dit onderzoek geformuleerd konden worden.

Conclusie
De uitkomst van deze retrospectieve cohortstudie is dat een
zwangerschap geen nadelig effect lijkt te hebben het
gemiddeld aantal fracturen, maar wel geassocieerd is met

meer rugklachten bij vrouwen met OI. Het geven van borstvoeding had geen significant effect op onze uitkomstmaten.
Op basis van dit onderzoek lijkt er dus geen reden voor het
vaak negatieve advies voor borstvoeding door vrouwen met
OI ten aanzien van het geven van borstvoeding. Opvallend
was dat er weinig botdichtheidsmetingen voor aanvang van
een zwangerschap en na zwangerschap beschikbaar waren
waardoor het effect van zwangerschap op de botdichtheid
niet geanalyseerd kon worden. Het zal tot aanbeveling
strekken om voor én na een zwangerschap de botdichtheid
in kaart te brengen. Voordat een definitief advies uitgebracht
kan worden over het geven van borstvoeding door vrouwen
met OI, zullen de uitkomsten van grotere studies moeten
worden afgewacht.
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Samenvatting
Osteogenesis Imperfecta (OI) is een erfelijke aandoening
waarbij dominante mutaties in het COL1A1 of COL1A2 gen
leiden tot verminderde of afwijkende productie van collageen type 1. De ziekte kenmerkt zich klinisch primair door
fracturen zonder of bij geringe aanleiding. Op dit moment
wordt het geven van borstvoeding door vrouwen met OI
vanuit het ziekenhuis veelal afgeraden omdat men onzeker is over het effect ervan op de botdichtheid en fractuurfrequentie. Deze retrospectieve cohortstudie in pilotvorm, uitgevoerd onder 65 vrouwen met OI, liet echter
geen toename van het gemiddeld aantal fracturen zien na
de zwangerschap. Rugklachten kwamen wel significant
vaker voor na de zwangerschap. Het wel of niet geven
van borstvoeding had geen significant effect op deze uitkomstmaten. Op basis hiervan lijkt er geen reden voor
het vaak negatieve advies inzake borstvoeding door vrou-
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wen met OI ten aanzien van het geven van borstvoeding.
Echter voordat een definitief advies uitgebracht kan worden, moeten de uitkomsten van grotere studies worden
afgewacht waarbij het tot aanbeveling strekt om voor én na
een zwangerschap de botdichtheid in kaart te brengen.
Trefwoorden
osteogenesis Imperfecta, OI, zwangerschap, borstvoeding
Summary
Osteogenesis Imperfecta (OI) is a hereditary connective tissue disorder in most instances caused by a mutation in
either the COL1A1 or the COL1A2 gene, leading to a reduced
or abnormal collagen type 1 production. The disease is clinically characterized by occurrence of fractures after no or
minor trauma. Nowadays, breastfeeding is usually not recommended because of uncertainty about the effect on
bone density and fracture rate of mothers with OI. This retrospective pilot study which encompasses a cohort of 65
women with OI, did not reveal an increased fracture rate

after pregnancy. However, the number of women with back
pain after pregnancy was significantly increased. No significant effects of lactation on these outcomes have been
found. According to this study, there seems no reason for
the negative advice for women with OI with regard to
breastfeeding. However, before a final recommendation
can be made, the results of larger studies will have to be
awaited. Bone density scans before and after pregnancy
are recommended.
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Een interstitiële zwangerschap is een zeldzame maar
potentieel levensbedreigende aandoening. In dit case
report beschrijven wij een stabiele patiënte bij wie, nadat
een medicamenteuze behandeling was gestart, alsnog een
levensbedreigende intra-abdominale bloeding ontstond.
De behandeling van de interstitiële graviditeit is in geval
van hemodynamisch stabiele patiënten niet eenduidig.
In dit artikel geven wij een overzicht van de beschikbare
literatuur over de incidentie, de presentatie, de
diagnostiek, het beleid met de follow-up en de
mogelijkheid van zwangerschap na een interstitiële
zwangerschap. Ten slotte doen wij een voorstel voor een
plan van aanpak voor de interstitiële zwangerschap.

Casusbeschrijving
Een 36-jarige G3P1 meldde zich via de huisarts op het poli
klinisch spreekuur van de AIOS, bij een amenorroeduur van
zes weken en vijf dagen voor een vitaliteitsecho wegens een
miskraam in de voorgeschiedenis. Haar obstetrische voor
geschiedenis vermeldt drie jaar eerder een spontane à terme
vaginale partus die gecompliceerd werd door een retentio
placentae waarvoor een manuele verwijdering. Later bleek er
nog een placentarest in situ, waarvoor curettage. Na deze
intra-uteriene ingrepen werd het syndroom van Asherman
vastgesteld waarvoor meerdere keren hysteroscopische
adhesiolysis.
In verband met secundaire subfertiliteit onderging patiënte
zesmaal een intra-uteriene inseminatie behandeling. Hieruit
ontstond een zwangerschap die eindigde in een miskraam
waarna hysteroscopische resectie van restweefsel geïndiceerd
was; recidief Asherman werd niet waargenomen. De huidige
zwangerschap is spontaan tot stand gekomen. Transvaginale
echo liet een intra-uteriene vruchtzak zien zonder
embryonale delen, beide ovaria à vue zonder
bijzonderheden, geen vrij vocht. Het serum b-HCG was 16.870
IU/l. Het laboratoriumonderzoek werd ingezet op basis van
voorgeschiedenis en anamnese, alvorens de echo te
verrichten. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan een
niet-vitale graviditeit dan wel een hele vroege vitale
graviditeit. Bij revisie, op verzoek van patiënte, drie dagen
later, werd een stijgendβ b-HCG gevonden van 25.620 IU/l en
echoscopisch een intra-uteriene vruchtzak met daarin

mogelijk een embryo (CRL 6,6 mm) zonder hartactie. De
diagnose niet-vitale zwangerschap werd gesteld. In overleg
met patiënte werd, mede in verband met haar
voorgeschiedenis, gekozen voor een medicamenteuze
behandeling middels Mifegyne en misoprostol. Twee weken
later volgde een geplande controle. Patiënte had thuis
bloedverlies gehad maar bij de controle niet meer.
Echoscopie toonde een leeg cavum uteri met een wisselend
echogene-echodense structuur van 45 x 40 mm links in fundo.
Bij aanvullend laboratoriumonderzoek werd een β b-HCG van
23.500 U/l gevonden. Gezien de verdenking op een
interstitiële dan wel heterotope zwangerschap werd een
diagnostische laparoscopie en hysteroscopie verricht. Bij
hysteroscopie werden geen aanwijzingen voor een intrauteriene zwangerschapsrest of andere afwijkingen gevonden.
Echter, bij laparoscopie werd ter hoogte van de tubahoek
links een zwelling met forse vaattekening en een doorsnede
van ongeveer zes centimeter gezien (zie afbeelding 1), een
beeld passend bij een interstitiële zwangerschap. Vanwege
de bestaande kinderwens werd besloten om zo min mogelijk
invasief te behandelen en te starten met een
medicamenteuze behandeling middels een meerdaagse
systemische methotrexaatkuur (MTX, om de dag 1 mg / kg,
afgewisseld met folinezuur) van een week. Met het oog op de
kans op een acute bloeding werd patiënte ter observatie
opgenomen op de afdeling. Na de laatste gift op dag acht
werd patiënte in goede conditie ontslagen en werd een
poliklinische afspraak met controle van serum b-HCG
gemaakt voor dag veertien na de eerste MTX-gift. Echter, op
dag tien na start van de MTX-behandeling meldde patiënte
zich op de spoedeisende hulp van een ander ziekenhuis met
hevige abdominale pijn. Zij was voor de ingang gecollabeerd.
Op de SEH vertoonde patiënte een milde hypovolemische
shock en kon zij vertellen over de behandeling van haar
interstitiële zwangerschap. Besloten werd tot laparoscopie
waarbij een geruptureerde zwangerschap werd bevestigd.
Wegens forse bloeding uit de trofoblast werd er
geconverteerd naar een mediane laparotomie en werd een
wigexcisie van de linker tubahoek verricht. Gedurende de
operatie ontving patiënte twee packed cells en postoperatief
nog een derde packed cell. Zij werd in verbeterende conditie
ontslagen.
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Afbeelding 1. Interstitiële graviditeit linker tubahoek bij eerste diagnostische laparoscopie. Foto L.E. van Rheenen–Flach (met
toestemming patiënte).

Reflectie
In onze casus is de uiteindelijke diagnose laat gesteld door
(waarschijnlijk) een pseudoring bij echoscopie: een bekende
valkuil bij een interstitiële graviditeit. Een heterotope
zwangerschap is niet geheel uitgesloten. Wellicht is bij de
eerste echo deze zwangerschap ten onrechte niet herkend
maar beeldmateriaal ontbreekt om dit in retrospect te
kunnen beoordelen. De ovaria en het cavum Douglasi zijn
wel beschreven. Op het echobeeld na behandeling met
Mifegyne en misprostol was afwijking in fundo zeer evident,
gezien het tijdsverloop (ruim twee weken na de eerste echo)
is het waarschijnlijker dat de afwijking zodanig in omvang is
toegenomen dat deze nu pas zichtbaar was. Een moment
voor het creëren van bewustwording en herkenning zou
bijvoorbeeld voor de AIOS kunnen zijn tijdens de module
'jonge zwangerschap en termijn' van de NVOGechografiecursus.
De keuze om een MTX-behandeling te starten is gemaakt op
basis van het vertrouwen dat de minst invasieve benadering
de grootste kans zou hebben op behoud van vruchtbaarheid
en een intacte uterus. Achteraf gezien is het verschil tussen
electief opereren en het uitvoeren van een zeldzame operatie
in een acute situatie, mogelijk onvoldoende meegenomen in
de besluitvorming. Zowel wat betreft de morbiditeit
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(laparoscopie versus mediane onderbuiksincisie) als wat
betreft de traumatische ervaring. Voor ontslag zijn geen extra
laboratoriumbepalingen of een echografie verricht, omdat die
onzes inziens geen behandelconsequenties hebben bij een
klinisch stabiele patiënt. Het onderzoek van Dudley et al.
ondersteunt dit beleid: de resultaten laten zien dat het
verrichten van echografie zonder klinische verandering niet
zinvol is.19 Patiënte had wel om een extra laboratorium
bepaling (evt. in combinatie met een echografie) gevraagd;
naar aanleiding van een advies van een buitenlandse
gynaecoloog en gebaseerd op gegevens uit het artikel van
Pfeifer1 waarin staat dat een snelle stijging van het b-HCG
kan duiden op een ruptuur.
Bij het ontbreken van een landelijke richtlijn voor interstitiële
graviditeit hebben wij ons gebaseerd op de richtlijn voor
tubaire EUG, waar de (poliklinische) controle veertien dagen
na start MTX is. Patiënte heeft ervoor gekozen om na haar
ontslag uit het ziekenhuis, te verblijven bij haar ouders
elders in Nederland. Dankzij hen heeft zij zich ten tijde van
de ruptuur tijdig kunnen melden in een ander ziekenhuis.
Het zou een overweging kunnen zijn geweest om de opname
te verlengen tot we zekerheid hadden over de effectiviteit van
de MTX behandeling na de tweede bloedafname van het
b-HCG op dag 14.
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Achtergrond
Probleem
Ongeveer twee procent van de zwangerschappen is extra
uterien, daarvan is twee tot vier procent interstitieel.2 Een
interstitiële zwangerschap bevindt zich in het interstitium van
de tuba – het proximale gedeelte van de tuba met insertie in
myometrium – ‘volledig in het myometrium van het
intramurale segment van de tuba’. Deze locatie biedt een
significant grotere ruimte voor groei ten opzichte van een
tubaire graviditeit en is sterk gevasculariseerd onder andere
vanuit de arteria ovarica en arteria uterina.2 Door deze
locatie kan een interstitiële zwangerschap van zeven tot
zestien weken asymptomatisch blijven. Echter, vanaf twaalf
weken is er een sterk verhoogd risico op een ruptuur met
massaal bloedverlies.3 Hieruit volgt dat er, onbehandeld, een
mortaliteitsrisico is van tweeëneenhalf procent, zevenmaal
groter dan bij de ‘normale’ tubaire extra-uteriene
graviditeit.3,4
De interstitiële zwangerschap wordt vaak verward met de
cornuale zwangerschap, een zwangerschap in één van de
hoornen van een uterus bicornus, en frequent met de
angulaire zwangerschap, een intra-uteriene graviditeit
geïmplanteerd mediaal van de utero tubaire overgang.2
Over deze definities bestaat overigens (inter)nationaal geen
consensus. Bij laparoscopie bevindt de angulaire
zwangerschap zich mediaal van het ligamentum rotundum
en de interstitiële graviditeit lateraal.2 De risicofactoren voor
een interstitiële zwangerschap zijn gelijk aan de
risicofactoren voor een tubaire extra-uteriene graviditeit.1
Klinische presentatie
In de jaren 50 presenteerden patiënten met een interstitiële
zwangerschap zich vaak (71%) met een hypovolemische
shock.5,6 In een studie van Soriano et al. uit 2007 presenteert
22,2% zich met een geruptureerde interstitiële zwangerschap
en is er bij de helft hiervan sprake van een stabiele
presentatie met buikpijn en vaginaal bloedverlies.7
Diagnostiek
Een vroegtijdige diagnose is de eerste stap in de
vermindering van de morbiditeit en mortaliteit. De gouden
standaard is beeldvorming, in combinatie met b-HCGserumwaarde, om onderscheid te maken in trofoblast
activiteit en daarmee de keuze voor verder beleid. De
diagnose wordt veelal in het eerste trimester gesteld, op
basis van klachten: bloedverlies en buikpijn, of bij de termijn
echo.16 TVE-criteria voor het vaststellen van een interstitiële
zwangerschap worden door verschillende auteurs
beschreven. Drie echoscopische kenmerken: een leeg cavum
uteri (1), zwangerschapsring > 1 cm van de laterale grens van
het cavum uteri, maar binnen de serosale grens van de
uterus (2) en een dun omringend myometrium, < 5 mm (3).
Daarnaast wordt het zogenaamde interstitiële lijnteken
beschreven: het verloop van een echogene lijn vanuit het
cavum uteri tot in de tubahoek doorlopend tot en grenzend
aan de interstitiële massa (afbeelding 2).2
Een MRI kan bij inconclusieve echo zinvol zijn.10 In
verschillende studies worden dezelfde criteria voor MRI

Afbeelding 2. Tweedimensionaal transvaginale echo. De
locatie van de vruchtzak, het lege cavum uteri, het dunne
omliggende myometrium en de interstitiële lijn (witte
pijlkop).2 Foto David E. Kaufman

genoemd: wat betreft de ligging van de vruchtzak, het
volledig omringen door myometrium, en een interstitiële lijn,
de specificiteit en sensitiviteit van deze bevindingen is niet
bekend.2

Beleid
De behandeling is per patiënt verschillend. De keuze van
behandeling wordt bepaald door de hemodynamische
toestand van een patiënt, deβb-HCG-serumwaarde, het
echoscopisch beeld, de kinderwens. Bij een hemodynamisch
instabiele patiënt volgt met spoed een chirurgische
interventie middels laparoscopie of laparotomie. Afhankelijk
van de uitgebreidheid van de (geruptureerde) interstitiële
graviditeit kan er gekozen worden voor evacuatie middels
lineaire excisie en curettage, cornuale resectie, een
wigresectie of een hysterectomie.1
In geval van een stabiele patiënt kan er gekozen worden voor
een conservatieve behandeling, expectatief beleid, medica
menteuze behandeling, dan wel electieve operatie. Een
conservatieve benadering heeft als voordeel geen litteken
aan de uterus en de afwezigheid van de overige
operatierisico’s. Echter, de kans op ruptuur van de
interstitiële zwangerschap blijft wel bestaan. Expectatief
beleid heeft soms de voorkeur bij een kinderwens
gecombineerd met asymptomatische patiënt en lage of
dalendeβb-HCG-waarde.11 In de METEX-studie voor de tubaire
EUG werd bij een plateau- of laagβb-HCG (1500) geen
significant verschil tussen expectatief beleid (59%) of
eenmalige injectie MTX (76%) gevonden.17 De keuze voor een
medicamenteuze behandeling middels methotrexaat van een
ectopische zwangerschap hangt samen met de volgende
criteria: hemodynamische stabiliteit, afwezigheid van
(progressieve) buikpijn, bereidheid tot follow-up tot volledige
remissie en normale lever- en nierfunctie.1 Systemische
toediening van methotrexaat (een foliumzuurantagonist die
interfereert met de DNA-synthese van de trofoblast) kan in
verschillende schema’s: eenmalige injectie of meerdaags
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Tabel 1 Single dose MTX-behandelprotocol 1
Beh.
dag

Lab. evaluatie

Interventie
Sluit spontane abortus uit

1

HCG, compleet bloedbeeld, leverfunctie en
nierfunctie, bloedgroep
en antistoffen
HCG

4
7

HCG
HCG

MTX 50mg/m2 I.M.
MTX 50mg/m2 I.M. als b-HCG < 15%
gedaald tussen dag 4 en 7

Multi-dose MTX-behandelprotocol 1
Beh.
dag

1
2
3

Lab. evaluatie

Interventie

HCG, compleet bloedbeeld, leverfunctie en
nierfunctie, bloedgroep
en antistoffen
HCG

Sluit spontane abortus uit

HCG

4
5

HCG

6
7

HCG

8

MTX 1,0 mg/kg I.M.
LEU 0,1 mg/kg I.M.
MTX 1,0 mg/kg I.M. als <15% dag 1-3,
als > 15% stop behandeling start follow-up
LEU 0,1 mg/kg I.M.
MTX 1,0 mg/kg I.M. als <15% dag
3-5, als > 15% stop behandeling start
follow-up
LEU 0,1 mg/kg I.M.
MTX 1,0 mg/kg I.M. als <15% dag 5-7,
als > 15% stop behandeling start follow-up
LEU 0,1 mg/kg I.M.

Fol.- Elke zeven dagen; HCG tot HCG , 5mIU/L, oriënterend laboratoup
riumonderzoek.

Tabel 2. Voorspellers falen van MTX behandeling 1
Aanwezige adnexale foetale cardiale activiteit
Grootte en volume van de vrucht (>4cm)
Hoge initiële b-HCG concentratie (>5.000 IU/L)
Snel progressieve b-HCG concentraties (>50%/48uur) voor start MTX
Gecontinueerde snelle stijging van het b-HCG tijdens MTX

schema.1 Het bekende schema van methotrexaatbehandeling
zoals gebruikt wordt bij een persisterende trofoblast of een
tubaire EUG: om de dag 1 mg/kg MTX intramusculair
afgewisseld met leucovorin 0,1 mg/kg oraal, kan worden
toegepast (NVOG). Dit geeft gemiddeld een succeskans van
92,7% op een adequate daling van het b-HCG.1
In zowel de eenmalige injectie als de meerdaagse kuur
worden na de initiële daling het serum b-HCG wekelijks
vervolgd tot nul. Conform het protocol tubaire EUG van de
NVOG wordt de daling vanβb-HCG op dag veertien van de
kuur beoordeeld, het b-HCG moet 60% dalen ten opzichte
van de startwaarde. In tegenstelling tot de Nederlandse
richtlijn om na twee weken het b-HCG te controleren,
controleert de American Society for Reproductive Medicine
om de dag tijdens de MTX-kuur, om bij een daling van > 15%
de MTX te staken en follow-up in te zetten, en bij een snelle
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stijging (>53%) in te grijpen op basis van falen van de
behandeling en/of verdenking geruptureerde EUG.1
De eenmalige injectiebehandeling faalt significant vaker bij
tubaire zwangerschappen ten opzichte van de meerdaagse
kuur. Na correctie voor de initiële b-HCG en de aanwezigheid
van foetale hartactie blijft dit verschil bestaan en geeft men
dus de voorkeur aan een meerdaagse kuur. Dit kan echter
wel gepaard gaan met een toename in waargenomen
bijwerkingen.13
Voorspellers voor het falen van de methotrexaatbehandeling
staan vermeld in tabel 2. In elk onderzoek wordt
weergegeven dat het succespercentage samenhangt met het
b-HCG-niveau, maar er is geen consensus over
drempelwaarden ten aanzien van succes of falen van de
therapie. In een meta-analyse wordt een oddsratio van 4,74
(95% BI 1,77 – 12,62) gevonden voor therapie falen bij een
b-HCG boven 5.000 IU/l en aanwezigheid van foetale
hartactie, dit betreft de eenmalige injectie MTX therapie.13 In
een recent artikel van het NTOG worden vier zeldzame
gevallen van extra-uteriene graviditeit beschreven. Een
patiënt met een cornuale of interstitiële zwangerschap met
een initieel b-HCG van 15.200 IU/l werd succesvol behandeld
met MTX. Een cervicale zwangerschap met initieel b-HCG van
47.200 IU/l werd na twee giften spontaan uitgestoten. En
twee zwangerschappen in een sectiolitteken met een b-HCG
van 7.450 en 691 IU/L worden succesvol met MTX
behandeld.10 Dit suggereert mogelijk de effectieve
toepasbaarheid van methotrexaat ook bij hogere initiële
b-HCG-waarden. In een retrospectieve cohortstudie werd bij
MTX intraveneus een succespercentage van 93,9% gevonden,
met b-HCG-waarden tot 106.634 IU/l en in gevallen
aanwezigheid van positieve hartactie.18
Lokale injectie met methotrexaat of andere cytotoxische
medicatie (kaliumchloride 20% of actinomycin D) gedurende
laparoscopie is een experimentele methode. Uit verder
onderzoek moet de veiligheid en effectiviteit hiervan nog
blijken. Bij MTX lokaal wordt een succespercentage van 91%3
genoemd en 100%16 in een andere trial, met wisselende
gebruikte injectiedoses. Andere therapeutische
mogelijkheden zijn het combineren van zowel lokale als
systemische MTX-behandeling of het selectief emboliseren
van de arteria uterina. Over de veiligheid en efficiëntie van
deze twee behandelmethoden is echter weinig bekend.
Op basis van de literatuur kan gesteld worden dat systemisch
toedienen van methotrexaat in een meerdaagse kuur een
overwegend effectieve behandelmethode is in het geval van
een hemodynamische patiënt met vroege interstitiële
zwangerschap. Het is echter belangrijk patiënten goed te
counselen ten aanzien van de risico’s op ruptureren van de
zwangerschap en het recidiverend optreden van een
interstitiële graviditeit.2

Vervolg zwangerschap
De keuze voor behandeling wordt voor een groot deel
bepaald door de aanwezigheid van een kinderwens bij
patiënten. Er zijn geen studies bekend waaruit blijkt dat
methotrexaat een negatieve invloed heeft op de fertiliteit. In
een observationeel cohort van 1064 vrouwen werd na 24
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Afbeelding 3. Stroomdiagram ter verduidelijking beslismomenten (Gebaseerd op figuur Moawad et al. 2010.)

maanden een spontane zwangerschap bij 67%, 76% en 76%
beschreven na het ondergaan van respectievelijk tubectomie,
tubotomie en medicamenteuze behandeling van een
ectopische zwangerschap. Na multivariate analyse was er
geen significant verschil tussen deze drie behandelmethoden
aan te tonen.14

Conclusie
In het geval van een vermoeden van een interstitiële
graviditeit dient de diagnose bevestigd te worden middels
echoscopie, MRI of laparoscopie. De keuze van de
behandelmethode is afhankelijk van de hemodynamiek, het
b-HCG en de toekomstige kinderwens. Medicamenteuze
behandeling, middels een meerdaagse MTX-kuur kan
overwogen worden in geval van een hemodynamisch stabiele
patiënt. In alle behandelmethoden is het vervolgen van het
b-HCG essentieel in de follow-up. En moet er, indien therapie
niet effectief blijkt, uitgeweken worden naar alternatieve
behandelmethoden zoals wigexcisie. Op basis van onze
casus en bovenstaande literatuur pleiten wij voor een

richtlijn betreffende de interstitiële graviditeit, omdat op dit
moment alleen een richtlijn betreffende de tubaire EUG
landelijk beschikbaar is. Als opzet willen wij bovenstaand
stroomschema, gebaseerd op Moawed et al., voorstellen in
het geval van een interstitiële zwangerschap (zie afbeelding
3).
Recent is patiënte à terme per primaire sectio bevallen van
een gezonde zoon. De zwangerschap was spontaan tot stand
gekomen. Vanwege de wigexcisie werd een vaginale baring
met kans op uterusruptuur als riskant beschouwd.
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Samenvatting
Een interstitiële zwangerschap is een 'hoogrisico EUG' met
een mortaliteitsrisico van 2,5%, zevenmaal zo hoog als bij
de tubaire EUG. De diagnose wordt in het eerste trimester
gesteld met behulp van de TVE en bepaalde criteria op de
echo (leeg cavum uteri, zwangerschapsring > 1 cm van de
laterale grens van het cavum uteri, dun omringend myometrium (< 5 mm)). Dit gecombineerd met b-HCG waardes in
het serum. Afhankelijk van de toestand waarin patiënt zich
bevindt, is behandeling chirurgisch of medicamenteus.
Methotrexaat in de meerdaagse kuur is bij een stabiele follow-up betrouwbare patiënt een goede mogelijkheid. Het
risico van een bloeding blijft bij methotrexaat behandeling
bestaan, waarvoor met spoed chirurgisch ingrijpen nodig
kan zijn.
Trefwoorden
interstitiële zwangerschap, extra-uteriene graviditeit,
methotrexaat (MTX), bloeding
Summary
An interstitial pregnancy is a “high risk ectopic pregnancy”
with a mortality rate of 2,5% which is seven times higher
than the mortality in regular ectopic pregnancies. Diagnosis
can be made in first trimester using transvaginal ultrasound
by using criteria (empty uterine cavity, chorionic sac separate > 1 cm of lateral edge of uterine cavity, a thin < 5 mm
myometrial layer around). And combining the serum b-HCG
values. Depending of stability of patiënts treatment options
are surgical or medicinal. Methotrexate in a multidose
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regime is a valid treatment course when a patiënt is stable
and agrees to the amount of follow-up. The risk of hemorrhage maintains with methotrexate, though in selected
patients it can be the better choice taking in account the
future pregnancies.
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interstitial pregnancy, ectopic pregnancy, methotrexate,
hemorrhage
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Klaar is Kees
‘De begrafenis gaat pak 'em beet een half uurtje in beslag nemen. Degenen die hiervoor niet zijn uitgenodigd
kunnen alvast een broodje nuttigen in café De Kröl’. Tot ons spreekt een begrafenisondernemer, door Youp
van ’t Hek steevast aangeduid als zijnde acteur bij het amateurtoneel. Verdrietig verlaat een klein groepje
intimi alvast de kerk richting begraafplaats. Later spreek ik de uitvaartondernemer aan op zijn woordgebruik.
Ik vind de uitspraak ‘pak em beet’ nou niet echt passend bij een teraardebestelling.

Mieke Kerkhof

De enige twee zekerheden in het leven zijn de geboorte en de dood.1 De gynaecoloog verkeert in de bijzondere
omstandigheid om vaak bij het begin aanwezig te zijn, mits obstetrisch geëngageerd of gewoon dienstdoend.
Ik gun u in deze context een primeurtje. In mijn boek Even ontspannen, mevrouw… heb ik de start van het
bestaan belicht. In Klaar is Kees, dat met Allerzielen verschijnt 2, krijgt de dood een kans. Mijn achternaam
werkt in dezen lekker mee. Nomen est omen. Hieronder bied ik u alvast enkele anekdotes aan.

Winterkoninkje
Ik zit op de rand van haar bed. Over een paar uur komt de huisarts met het drankje. Ze lijdt uitzichtloos en
krijgt euthanasie. We spreken af dat ze me een teken geeft, als ze aan gene zijde is. Ze zegt dat ze als winterkoninkje terugkomt. Dat heeft namelijk zo’n vrolijk en parmantig staartje. Enkele dagen later kijk ik door het
raam mijn tuin in. Voor het eerst, in al die jaren dat ik hier woon, zie ik een winterkoninkje. Opgewonden bel
ik mijn familie, de eerste die ik aan de telefoon krijg is mijn oudste kleinzoon, een opgeschoten puber. Hij is
niet onder de indruk van mijn verhaal. ‘Oma, ik had het wel geloofd als jullie een giraf hadden afgesproken’,
zegt-ie.3

'Kom je nou mee'
Ik ben bij het overlijden van mijn dierbare vriend Jaap Jansen. Hij heeft longkanker. Ik heb nog nooit iemand
meegemaakt die zo ontspannen met zijn ziekte en met zijn – uiteindelijk zelf gekozen – einde omgaat.
We staan met drie vrienden en de huisarts bij zijn bed. Nadat hij de euthanasiemiddelen toegediend heeft
gekregen, praat hij nog wat. Plotseling valt hij stil. En in die stilte zeg ik: ‘Jaap, ik hou van je. Dat weet je hè’!
Waarop hij onmiddellijk antwoordt: ‘Kom je nou mee’.4

Hangen
Een psychiater vraagt aan een oudere patiënte hoe het de laatste maand gegaan is. De patiënte antwoordt:
‘Ik droom altijd over doodgaan dokter, ik mag hangen als het niet waar is’.5

Humor en tragiek zijn niet van elkaar te scheiden. Laten we de dood
zien als een vriend die niemand vergeet.6 Natuurlijk is dat lastig, maar
ieder mens heeft nu eenmaal een voorbestemde leeftijd en niemand
kent dag, noch uur. In mijn nieuwe boek knipoog ik naar het levenseinde. Mocht u voor mij nog een anekdote, uitspraak, rariteit of illustratie hebben, ik houd me aanbevolen via m.kerkhof@jbz.nl.
Een eervolle vermelding is uw deel.

Noten
1	Als we volledig willen zijn, is het betalen van belasting
de derde, maar dit geheel terzijde
2 Voor de ongekerstenden onder ons, dat is 2 november
3 Ikje NRC 9-7-16 van ik, zei de gek
4 bron: Hans Kesting
5 bron: Ed Bekkers
6 uitspraak Herman Finkers
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17/1 focus op historie
Intracytoplasmatische sperma-injectie

ICSI, 25 jaar na de eerste geboorte
prof. dr. André van Steirteghem emeritus-hoogleraar Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Op 14 januari dit jaar was het 25 jaar
geleden dat de eerste ICSI-baby
werd geboren en het is een realistische schatting dat inmiddels drie
miljoen kinderen zijn geboren middels intracytoplasmatische spermainjectie. ICSI is een variante van invitro fertilisatie die ontwikkeld werd
om problemen van ernstige mannelijke infertiliteit op te lossen. In dit
historisch overzicht over ICSI wordt
geprobeerd te antwoorden op de
volgende vragen: waarom zijn we
gestart met ICSI, hoe werd onderzoek uitgevoerd, wat waren de
resultaten en wat is de betekenis van
ICSI in de vruchtbaarheidskliniek.

Achtergrond – Why did we
start?
De eerste en belangrijkste mijlpaal in
oplossen van langdurige onvruchtbaarheid was de geboorte van Louise
Brown op 25 juli 1978 in Oldham (Verenigd Koninkrijk) dank zij het baanbrekend onderzoek van Bob Edwards,
Patrick Steptoe en Jean Purdy. Terecht
kreeg Edwards in 2010 de Nobelprijs
Fysiologie en Geneeskunde.
IVF, reageerbuisbevruchting, bleek al
snel een oplossing te kunnen bieden
voor onvruchtbaarheid ten gevolge van
vrouwelijke onvruchtbaarheid of idiopathische infertiliteit. De hypothese dat
IVF ook een oplossing zou kunnen bieden voor mannelijke onvruchtbaarheid
strookte niet met de verwachtingen.
Het werd snel duidelijk dat zodra de
karakteristieken van semen beneden
een bepaalde waarde waren deze vorm
van 'conventionele' IVF (cIVF) niet de
verhoopte resultaten bood. Op dat
ogenblik was trouwens, in geval van
zeer lage spermaconcentraties of
azoospermie, kunstmatige inseminatie
met donor sperma (KID) het enige
alternatief. Door verschillende groepen
in de wereld werden dan ook in de
jaren 80 pogingen ondernomen om het
fertilisatie proces te 'assisteren' door

middel van micromanipulatieprocedures. De twee eerste geassisteerde fertilisatieprocedures te weten zona drilling
en partial zona dissection hadden geen
positief resultaat. Er werd wel af en toe
fertilisatie opgemerkt maar in vele
gevallen werd er evenveel normale als
abnormale fertilisatie vastgesteld. Er
werden wel enkele geboortes gerapporteerd maar de resultaten waren zeer
variabel zodat beide procedures niet
veel zijn toegepast in de fertiliteitskliniek. Rond die tijd werden er enkele
casussen gerapporteerd na wat men
noemde subzonal insemination (SUZI);
bij deze micromanipulatieprocedure
worden enkele spermatozoa ingebracht
in de ruimte tussen de zona pellucida
en de eicelmembraan. In het Centrum
voor Reproductieve Geneeskunde (CRG)
van de VUB werd toen de beslissing
genomen om deze vorm van geassisteerde fertilisatie te onderzoeken op
zijn haalbaarheid.

Aanpak – What did we do?
Conform de traditie van het CRG – VUB
werd ook voor dit project een klinische
toepassing voorafgegaan door experimenteel en translationeel onderzoek.
Dank zij een subsidie van FWO–Vlaanderen zochten wij een antwoord op de
volgende vraagstelling in een experimenteel muizenmodel: kan het bevorderen van de acrosoomreactie in muizensperma de fertilisatie en
embryo-ontwikkeling beïnvloeden wanneer één 'behandelde' zaadcel wordt
ingebracht in de subzonale ruimte? De
hypothese werd bevestigd: bevruchting
en embryo-ontwikkeling waren goed en
er werden normale muizen geboren na
transfer bij pseudozwangere muizen.
Hierdoor aangemoedigd werd klinische
toepassing van SUZI gestart bij patiënten met verschillende mislukkingen van
cIVF. Klinisch protocol werd goedgekeurd door Commissie Medische Ethiek
op voorwaarde van een goed uitgewerkt vervolgonderzoek van zwanger-

schappen en geboren kinderen na
SUZI. Patiënten werden ook volledig
geïnformeerd over de nieuwe methode
en verklaarden zich akkoord met prenatale diagnose in geval van zwangerschap. Het klinisch SUZI-programma
startte in 1990 en zwangerschappen en
geboortes vonden plaats na SUZI van
enkele spermatozoa waar zoals bij de
muis de acrosoomreactie van spermatozoa op gang werd gebracht. De SUZItechniek is heel delicaat en het kon
gebeuren dat tijdens de procedure de
membraan van de eicel werd beschadigd en dat een spermacel in het cytoplasma van de eicel terecht kwam. Bij
deze 'mislukte' SUZI-procedures werd
ook normale fertilisatie en embryo-ontwikkeling vastgesteld. Soms was het zo
dat er enkel embryo’s beschikbaar
waren na 'mislukte SUZI'. Naderhand
werd de term ICSI gebruikt voor een
mislukte SUZI-procedure. In april 1991
werd een patiënte zwanger na terugplaatsing van één ICSI-embryo en de
bevalling vond plaats op 14 januari
1992. Naderhand werd SUZI verder
gezet maar ook enkele eicellen ondergingen ICSI. Het werd met de tijd duidelijk dat de resultaten na ICSI beduidend beter waren dan na SUZI. Na
goedkeuring door het Comité voor

De auteur (l.) samen met IVF-pionier en
Nobelprijswinnaar prof. R.G. Edwards,
ten tijde van de verlening van het
eredoctoraat aan Edwards door de
Vrije Universiteit Brussel (1984).
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Medische Ethiek om ICSI klinisch toe te
passen werd vanaf juli 1992 ICSI de
enige geassisteerde fertilisatie procedure in het CRG-VUB centrum. Vanaf
einde 1992 werden talrijke live videoworkshops georganiseerd op de VUBcampus, die er mede voor zorgden dat
ICSI wereldwijd werd toegepast. De
openheid van de VUB om de expertise
te delen was vergelijkbaar met de
manier waarop de centra in Melbourne
cIVF demonstreerden. Deze houding
om wetenschap te delen heb ik zelf
ervaren als visiting scientist in de National Institutes of Health (Bethesda,
MD) waar ik verbleef van 1974 tot 1977.

Resultaten – What did we find?
Het werd snel duidelijk dat ICSI een
doeltreffende behandeling is in gevallen van ernstige mannelijke onvruchtbaarheid en zelfs in gevallen van cryptozoöspermie. Initieel werden
zaadcellen uit ejaculaat gebruikt maar
men kon vergelijkbare resultaten bereiken met zaadcellen uit epididymus of
testis bij obstructieve azoöspermie. De
uitkomst in die gevallen was vergelijkbaar met de resultaten van ICSI met
geëjaculeerd sperma en met cIVF bij
vrouwelijke onvruchtbaarheid. Zaadcellen kunnen slechts teruggevonden worden in testis bij de helft van de mannen met niet-obstructieve azoöspermie.
Vindt men geen zaadcellen bij die mannen dan is het enige alternatief voor
die koppels kunstmatige inseminatie
met donorsperma.
Op hetzelfde tijdstip van de eerste ICSIgeboortes werden ook de eerste artikelen gepubliceerd met geboortes na preïmplantatie genetische diagnose (PGD).
PGD is een vroege vorm van prenatale
diagnose voor koppels met een hoog
risico op het krijgen van een kind met
een genetische aandoening. Bij PGD
wordt één (soms twee) blastomeer verwijderd uit een achtcellig embryo. ICSI
wordt toegepast bij PGD om twee redenen: het vermijden van onverwacht uitblijven van fertilisatie maar ook om
contaminatie te vermijden met DNA
van sperma of cumuluscellen tijdens de
embryobiopsieprocedure.
Nog steeds worden vragen gesteld over
het mogelijke risico van ICSI voor de
kinderen omdat de procedure invasief
is en omdat verschillende stappen in
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Partiële zona-dissectie
(PZD)

Subzonale zaadcelinjectie (SUZO)

Intra-cycloplasmatische
sperma-injectie (ICSI)

Figuur 1. Partiële zona-dissectie, subzonale zaadcel-injectie en intra-cytoplasmatische-sperma-injectie (schematisch).

Figuur 2. Intracytoplasmatische sperma-injectie.
het normaal bevruchtingsproces worden overgeslagen. Aan de goedkeuring
van het CME van de VUB was steeds de
voorwaarde verbonden van een grondig follow-up onderzoek van de geboren kinderen. Op dit ogenblik zijn in
het CRG van de VUB meer dan 20.000
kinderen geboren na ICSI. De eigen
bevindingen alsook verschillende
andere studies tonen aan dat kinderen
na onvruchtbaarheids- behandeling
een licht verhoogd risico hebben op
afwijkingen maar er worden geen verschillen vastgesteld tussen cIVF en
ICSI. Ook kinderen na PGD hebben
niet meer afwijkingen dan na ICSI of
cIVF.

Wat is ICSI? – What does it
mean?
Vijfentwintig jaar na de eerste ICSI
geboorte is het duidelijk dat ICSI tot

gevolg had dat de grote meerderheid
van koppels waarbij sprake was van
ernstige mannelijke onvruchtbaarheid,
met inbegrip van sommige gevallen
van azoöspermie, hun kinderwens kunnen verwezenlijken. Bepaalde centra
gebruiken ICSI voor alle indicaties met
als argument dat op die manier onverwacht uitblijven van fertilisatie kan
vermeden worden. Volgens mij is er
echter geen reden voor ICSI als de
semenparameters normaal of bijna
normaal zijn, behalve zoals vroeger
vermeld bij PGD-behandelingen. Het
voornaamste probleem bij deze ARTbehandeling is niet verschillend van de
andere types ART behandeling: het
aantal meerlingen is te hoog en het
vermijden van deze iatrogene verwikkeling is de voornaamste uitdaging
lees verder op pagina 45
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ICSI, 25 jaar na de eerste geboorte

Redactioneel commentaar
prof. dr. F. van der Veen voortplantingsgeneeskunde

In 1937 schrijft de editor van The
New England Journal of Medicine
over een geslaagde in-vitrobevruchting van een konijneneicel: 'what a
boon for the barren woman with
closed tubes'. Twee Amerikaanse
gynaecologen John Rock en Landrum
Shettles en een Engelse geniticus,
Robert Edwards raakten geïnspireerd. Zonder elkaar te kennen,
experimenteerden zij met in-vitrofertilisatie van humane eicellen.
Rock moest noodgedwongen zijn experimenten stoppen omdat zijn laboratoriumassistente ging trouwen, daarom
naar een andere staat verhuisde en hij
niets kon zonder haar. Shettles’ poging
om een embryo te plaatsen bij een
vrouw met dichte tubae, werd door
zijn meerdere Raymond van der Wiele
tegengehouden en hij werd vervolgens

vervolg van pagina 44
voor alle centra. Er is een oplossing
hiervoor en het is een eenvoudige
oplossing namelijk het terugplaatsen
van één embryo, misschien niet
voor alle leeftijdsgroepen maar
zeker voor patiënten jonger dan 38
jaar bij de eerste behandelingen.
Klinisch onderzoek moet verder
gezet worden op verschillende
domeinen niet het minst wat betreft
de lange-termijn gezondheid van
IVF-ICSI kinderen. Hoewel ICSI een
belangrijke vooruitgang betekent
voor verhelpen van mannelijke
onvruchtbaarheid, begrijpt men nog
steeds niet wat de oorzaak is van
onvruchtbaarheid. Vandaar dat fundamenteel onderzoek ten volle moet
gesteund worden om de fysiopathologie van onvruchtbaarheid beter te
leren kennen.

op non-actief gesteld. Maar Edwards
kon na twintig jaar hard werken en volharding, in 1978 eindelijk melding
maken van de eerste vrouw met langdurig onvervulde kinderwens als gevolg
van dichte tubae, die moeder was
geworden dankzij IVF.
IVF bleek niet te werken bij lage
sperma concentraties en al snel ging
men experimenteren met zona drilling,
zona dissection en subzonal insemination (SUZI) om de zaadcellen te assisteren bij de bevruchting. Het eerste ICSIkind was, zoals Van Steirteghem
beschrijft, een product van een
'gefaalde' SUZI-procedure.1 Geheel
onbedoeld raakte af en toe bij de SUZItechniek het membraam van de eicel
beschadigd en drong de zaadcel
gemakkelijker de eicel binnen. Het toeval wilde dat juist deze beschadigde
eicellen zich ontwikkelden tot vitale
embryo’s. Het bleek een revolutionaire
vinding en ICSI wordt nu wereldwijd
toegepast bij mannelijke subfertiliteit
of bij fertilisatiefalen bij IVF.
Dankzij pioniers zoals Edwards en Van
Steirteghem is grote vooruitgang
geboekt op het gebied van de
voortplantingsgeneeskunde. De vindingen IVF en ICSI hebben bijgedragen
aan grote verbetering van zorg aan
paren met ongewenste kinderloosheid.
Toch moeten er anno 2017 kanttekeningen worden geplaatst bij deze interventies. IVF, oorspronkelijk bedoeld voor
de vrouw met afgesloten tubae, wordt
nu voornamelijk toegepast bij onverklaarde subfertiliteit en/of ovariële veroudering. ICSI, oorspronkelijk bedoeld
voor de man met ernstig verminderde
spermakwaliteit wordt nu ook toegepast voor onverklaarde subfertiliteit en/
of ovariële veroudering. Tot op heden
ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing om voor deze indicaties IVF of
ICSI toe te passen. Het is wrang om te
moeten constateren dat, na zoveel jaar

toepassen van deze technieken zonder
enige vorm van bewijs voor effectiviteit, het onmogelijk is gebleken gerandomiseerde studies uit te voeren om
dit alsnog te onderzoeken. De MASTER-studie moest voortijdig worden
gestaakt vanwege lage inclusie en hetzelfde lijkt te gaan gebeuren bij de IVF38+-studie. Van 54 jonge mannen
geboren na ICSI weten wij nu dat hun
spermakwaliteit gehalveerd is2, maar
wat wij nog steeds niet weten is of wij
ICSI voor juiste indicaties uitvoeren.
De editor van Human Reproduction van
januari 2017 formuleerde het als volgt:
"Samer Tannus and colleagues from
McGill, Montreal, Canada found that
ICSI does not do better than IVF in
older women when their partner’s
sperm is normal. This is another (sic)
confirmation of the fact that ICSI
should not be used light-heartedly as
an ‘add-on’ to IVF, except in case of
male infertility. It constitutes overtreatment, offers no advantage and may
even harm a couple’s chances. Who
will be brave and do the RCT? We will
publish it straightaway.
J.L.H. (Hans) Evers, Editor-in-Chief
Human Reproduction.
Het is absurd, dat iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn in fatsoenlijke
voortplantingsgeneeskunde brave moet
worden genoemd. Het belang van de
patiënt is allang ondergesneeuwd door
de commerciële belangen van de IVFindustrie. Wij zijn inderdaad niet dapper en wij moeten ons diep schamen.
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17/1 nobt
Is een succesvolle
TESE voorspelbaar?
dr. A.L. Metz-Berends
a.l.metz-berends@lumc.nl

Prediction model for obtaining
spermatozoa with testicular sperm
extraction in men with non-obstructive azoospermia.
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TESE-ICSI geeft mannen, zelfs met een
niet-obstructieve azoöspermie, een
kans op een eigen genetisch kind.
TESE is een invasieve procedure
waarbij ongeveer in de helft van de
patiënten sperma kan worden
verkregen1. De kans op complicaties is
beperkt.
Een predictiemodel dat preoperatief de
mannen met een reële kans op het
verkrijgen van spermatozoa onder
scheidt van hen bij wie geen sperma
tozoa gevonden worden, is nog niet
beschikbaar voor counseling in de
praktijk.
Met dat doel hebben de auteurs van
deze studie een predictiemodel
ontworpen voor het verkrijgen van
spermatozoa bij TESE in mannen met
een non-obstructieve azoöspermie.
Vaak is de beperking bij het
ontwikkelen van predictiemodellen dat
het model niet in een externe dataset
wordt gevalideerd. In deze studie
daarentegen hebben de auteurs hun
predictiemodel gebaseerd op een
patiëntengroep die een eerste TESE
ondergingen in Nijmegen (n=918) en
hun model gevalideerd in een dataset
van patiënten in Amsterdam (n=453).
In de lijn der verwachting waren
factoren die significant bijdroegen aan
een succesvolle TESE hogere
testosteronwaarden en lagere waarden
voor serum-FSH en -LH. Een hogere
mannelijke leeftijd gaf echter ook een
positieve bijdrage wat niet nader
toegelicht wordt door de auteurs.
Eerdere studies zijn in dit kader niet
eenduidig over de rol van mannelijke
leeftijd 3,4. Van negatieve invloed
waren de diagnose idiopathische nonobstructieve azoöspermie en de
detectie van een AZFc-deletie.
Na validatie had het model een matig
discriminerend vermogen van 0,65
(AUC 0,65, 95% CI: 0,62-0,.72) en
matige kalibratie. De auteurs adviseren
het model te gebruiken bij klinische
counseling. Uiteraard biedt dit model
steun in de praktijk echter de vraag is

maar zeer of dit klinische gevolgen
heeft. Zolang er geen test is die met
(zeer grote) zekerheid kan voorspellen
bij wie TESE zinloos is, zullen mannen
of paren waarschijnlijk elke kans, hoe
klein ook, pakken op het krijgen van
een genetisch eigen kind.
Ten aanzien van het uiteindelijke doel,
namelijk de kans op een levend
geboren kind na TESE-ICSI, heeft
dezelfde groep auteurs 2 ook een
predictiemodel ontwikkeld. Bij
validatie had dit model een matig
discriminerend vermogen maar goede
kalibratie. Positief voorspellende
factoren waren: een jongere leeftijd
van de vrouw, een eerste TESE-ICSI
cyclus, gunstige endocrinologische
parameters bij de man, het gebruik van
motiele spermatozoa en een initiële
diagnose van obstructieve azoö
spermie. Ook deze positief
voorspellende factoren liggen in de lijn
der verwachting.

17/1 nieuws
Tekenend gynaecoloog of verlossend illustrator?

‘De cartoon is de ultieme column’
Het NTOG is verheugd met het
aanbod van Marc-Jan Janssen om dit
jaar voor elk nummer een cartoon te
maken. Deze gynaecoloog-oncoloog
in het Medisch Spectrum Twente in
Enschede neemt waar hij ook naar
toe gaat, altijd een potlood en een
schetsboek mee. ‘Zo heb ik mezelf
leren tekenen, maar ook leren
kijken.’

Hoe ben je tot een carrière als
gynaecoloog-oncoloog gekomen?
‘Ik heb ruim zes jaar gewerkt als
algemeen gynaecoloog in een klein
perifeer ziekenhuis. Centralisatie in de
gynaecologische oncologie heeft mij
uiteindelijk doen besluiten me verder
te specialiseren in de gynaecologische
oncologie.’
Maar je bent ook werkzaam cartoonist.
Je illustreert boeken of schetst visuals
bij vergaderingen e.d. Gynaecologie en
cartoons maken, zijn geen alledaagse
combinatie. Hoe is dit ontstaan?

‘Voor mijn fellowship heb ik een tijdje
in London gewoond en gewerkt. De
organisatie van de gezondheidszorg in
Engeland is totaal anders dan in
Nederland. De overgang van zelfstandig
perifeer gynaecoloog naar een fellow
onderaan de hiërarchie in een Engels
ziekenhuis is groot. London zelf is een
smeltkroes van culturen. Bij welk
metrostation je ook uitstapt, je komt
iedere keer in een andere omgeving,
een andere wereld. Kortom in London
heb ik veel meegemaakt, veel geleerd
en veel gezien.
Mijn vrouw en kinderen waren in
Nederland gebleven. Om ze op de
hoogte te houden van alle avonturen
die ik in London meemaakte, stuurde
ik dagelijks een tekening, aanvankelijk
via e-mail en later via Facebook. Het
waren vlugge schetsjes die ik maakte
in de bus op weg naar mijn werk, op
straat of in een pub.’
Het tekenen begon als hobby. Waar is
de omslag naar illustreren als professie
gemaakt?
‘Als je op straat of in een openbare
gelegenheid tekent, wordt er over je
schouder meegekeken. Mensen zijn
geïnteresseerd in wat je doet en wat je
tekent. Als je tekent, word je aan
gesproken. Zo kon het gebeuren dat
een kroegbaas me aansprak en vroeg
of de tekening die ik in zijn pub

maakte te koop was. Aan hem heb ik
mijn eerste tekening verkocht voor a
pint of beer and a full English break
fast. Later ben ik meer tekeningen gaan
verkopen en kreeg ik meer en meer
opdrachten.
Terug in Nederland ben ik blijven
tekenen en heb ik, waar ik ook naar
toe ga, altijd een potlood en
schetsboek bij me. Ik maak nog steeds
mijn dagelijkse tekening. Al deze
prenten bij elkaar vormen een soort
tijdsdocument, een dagboek. Naast
deze illustraties ben ik me meer en
meer gaan toeleggen op spotprenten
en cartoons. De cartoon is de ultieme
column, niet in woorden maar gevat in
een enkele prent.’
Hoe zijn de cartoons bedoeld die je
maakt vanuit je gynaecologische
praktijk?
‘Ik ben en blijf in eerste instantie
gynaecoloog. Sommige cartoons
refereren aan ons vak. Gebeurtenissen
op de werkvloer teken ik niet letterlijk
op. Patiënten zullen zich nooit in een
tekening herkennen. Wel worden
situaties geschetst, die collega’s
herkenbaar zullen vinden. Deze
illustraties zijn mijn kijk op ons vak,
soms humoristisch, soms kritisch of
enkel herkenbaar maar wel altijd
uniek.’
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17/1 update nederlands onderzoek
Judith Horenblas en Chantal Diedrich geven de pen door

Nieuwe UNO-redactie treedt aan

Na ruim een jaar meegewerkt te hebben aan het NTOG als
deelredactieleden van de UNO, nemen Chantal Diedrich
en Judith Horenblas afscheid. Met veel plezier hebben ze
onder andere aandacht besteed aan de succesvolle Nederlandse consortiumprojecten die hebben geleid tot een
publicatie in The Lancet, zoals de Apostel- en de Insightstudie. Ze schreven een artikel over de media-aandacht
voor het wel of niet plaatsen van een vaginale mesh en
lieten hun licht schijnen over de serious adverse events na
het plaatsen van pessaria buiten studieverband. ‘Nu wordt
het tijd’, aldus Chantal en Judith, ‘voor een nieuwe lichting UNO-redactieleden die de lezer op de hoogte zullen
houden van het wel en wee in de Nederlandse onderzoekswereld’.

Zij worden opgevolgd door twee promovendi uit het Academisch Medisch Centrum: Annemijn de Ruigh en Arnoud
Kastelein. Annemijn doet onderzoek bij de verloskunde en
Arnoud is arts-onderzoeker bij de urogynaecologie.
Door hun betrokkenheid en interesse binnen de verschillende deelgebieden van de gynaecologie hopen ze
komend jaar met een brede kijk de stand van zaken binnen het Nederlands onderzoek te kunnen belichten.
Met veel plezier werkten oud en nieuw redactieleden ditmaal samen aan de bijdrage die nu voor u ligt.

V.l.n.r. Arnoud Kastelein, Annemijn de Ruigh, Judith Horenblas, Chantal Diedrich.
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In gesprek met Bernadette de Bakker (AMC)

3D-embryo-atlas: wereldprestatie
van Nederlandse bodem!
Judith Horenblas, Chantal Diedrich (huidige UNO-redactie)
Arnoud Kastelein, Annemijn de Ruigh (nieuwe UNO-redactie)

In november 2016 verscheen in Science
het artikel ’An interactive three-dimensional digital atlas and quantitative
database of human development’,
beter bekend als de 3D-embryo-atlas.
Een intrigerend project van Nederlandse bodem over de humane ontwikkeling in de eerste acht weken na de
conceptie. Dit nodigde uit om de
onderzoeksgroep, geleid door emeritus
hoogleraar Antoon Moorman en prof.
dr. Roelof-Jan Oostra te vragen naar het
verhaal achter deze publicatie. Hiervoor spraken wij met de auteur van het
artikel Bernadette de Bakker, als artsembryoloog verbonden aan de afdeling
Anatomie, Embryologie & Fysiologie
van het Academisch Medisch Centrum
(AMC) in Amsterdam. Zij is sinds 2009
in het kader van haar promotieonderzoek nauw betrokken geweest bij de
ontwikkeling van deze 3D-atlas.

Totstandkoming 3D-atlas
Zeven jaar geleden werd in het AMC
opgemerkt dat er behoefte was aan een
3D-model van humane ontwikkeling
voor onderwijsdoeleinden. Dit zou de
embryologie duidelijker en inzichtelijker maken. “Embryologie is moeilijk te
begrijpen uit boeken met zogenaamde
‘platte plaatjes’ of wanneer het wordt
uitgelegd door een docent voor de collegezaal die stappen in de embryogenese probeert te verduidelijken met
plastic zakken en gordijnen”, vertelt
Bernadette de Bakker. Het laboratorium
van professor Moorman had al uitgebreide expertise opgebouwd in het
maken van 3D-reconstructies van kippen- en muizenembryo’s. De stap naar
de ontwikkeling van een humaan
3D-model kon dus worden gezet.
De kennis over humane embryologie
en morfologie is beperkter dan op het

eerste gezicht lijkt. Men heeft lange tijd
gedacht dat veel bekend was, maar
ondertussen "weten we meer over de
maan dan over onze eigen ontwikkeling”, stelt Bernadette de Bakker. De
originele data over embryogenese is
gebaseerd op artikelen van soms meer
dan honderd jaar oud.
“Boeken over humane embryologie zijn
keer op keer herschreven, zonder dat

verzameld is en beheerd wordt door
het National Museum of Health and
Medicine (NMHM) in Washington. De
gebruikte collectie bestaat uit histologische coupes van embryo’s tot acht
weken ontwikkeling (tien weken zwangerschap). De embryo’s zijn op basis
van uitwendige kenmerken ingedeeld
in 23 Carnegie stages (CS). Deze
embryo’s werden verkregen na abdo-

Foto van een stadium-20
embryo (16 mm lang,
9 weken zwangerschap)
uit de Carnegie Collectie,
met toestemming van
E. Lockett van het
National Museum of
Health and Medicine in
Silver Spring, VS

hier nieuwe data aan werd toegevoegd.
Regelmatig zijn er in een embryologieboek plaatjes te vinden van kippen- of
muizenembryo’s waarbij de origine van
het embryo niet meer wordt besproken.” Oftewel, de lezer gaat er vanuit
dat het een weerspiegeling is van een
humaan embryo, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.

Humane 3D-modellen
Voor het maken van de 3D-atlas heeft
de onderzoeksgroep gebruikt gemaakt
van de Carnegie Collection. Dit is een
collectie van embryo’s die sinds 1914

minale chirurgie in geval van een extra
uteriene graviditeit of een hysterectomie in verband met een prolaps.
Zwangerschapstesten bestonden toentertijd niet, dus per toeval werd wel
eens een embryo in de uterus aangetroffen. “De coupes waren van uitstekende kwaliteit en zijn goed bewaard
gebleven. Wij kregen de mogelijkheid
om de coupes in Washington te digitaliseren” vertelt Bernadette de Bakker.
Van 34 embryo’s (twee embryo’s van 17
verschillende stages, CS 7 – CS 23) werden de 15.000 afzonderlijke coupes
gefotografeerd. Van al deze beelden is

49

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 130, februari 2017 www.ntog.nl

Digitale weergave van de vroege embryonale ontwikkeling, zoals te zien in de 3D-atlas. Embryo’s van Carnegie stadium 7
(0,4 mm, 4 weken zwangerschap) t/m stadium 21 (17 mm, 9,5 weken zwangerschap) zijn weergegeven.
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met 3D-reconstructiesoftware per Carnegie stadium een model gemaakt.
“Het programma stapelt alle beelden
van de histologische coupes op elkaar.
Zo wordt het mogelijk om door een
embryo heen te scrollen, vergelijkbaar
met een MRI- of CT-scan. Diverse structuren en organen zijn op deze manier
te vervolgen.” Met hulp van 75 studenten en 45.000 uur analyseren konden
er tot 150 verschillende structuren per
embryo worden gevisualiseerd. Een
project met als doel het onderwijs voor
studenten te verbeteren werd zo dus
een project 'voor en door studenten'.

Belangrijkste ontdekkingen
In de humane 3D-modellen is naast de
uiterlijke ontwikkeling van het embryo,
ook de ontwikkeling van organen
inzichtelijk gemaakt. Deze verdieping in
de organogenese heeft geleid tot een
drietal belangrijke inzichten.
Ten eerste is het met de humane
3D-modellen gelukt om orgaanvolumina te berekenen in de verschillende
ontwikkelingsstadia. “Zo kan worden
aangetoond dat [vb] de neurale buis en
hersenaanleg gedurende de groei van
het embryo constant 10% van het totale
embryovolume inneemt. De lever daarentegen begint met een snelle groeispurt vanaf CS 10 die na 5 weken (CS
15) overgaat in fase waarin de lever ook
constant rond de 10% van het totaal
volume blijft.” Ten tweede kan de organogenese van humane modellen nu
direct worden vergeleken met de organogenese van diermodellen. Dit is een
belangrijke ontwikkeling voor onderzoekers op het gebied van bijvoorbeeld
teratogenese. In dit onderzoek wordt
regelmatig gebruikt gemaakt van kippen- of muizenembryo’s om schadelijke effecten van medicatie op de ontwikkeling van organen vast te stellen.
Om deze onderzoeksresultaten vervolgens te transleren naar de humane
situatie werd voorheen gebruik
gemaakt van de tabel van Butler &
Juurlink uit 1987. De aannames in deze
veelvuldig gebruikte tabel lijken op
basis van de huidige onderzoeksresultaten niet meer te kloppen. Zo moet bij
onderzoek naar de ontwikkeling van
het oog waarbij vergelijkingen worden
gemaakt tussen mens en kip, niet meer
in stadium X maar in stadium Y van

V.l.n.r. Bernadette de Bakker, Chantal Diedrich, Annemijn de Ruigh. Afdeling
Anatomie, Embryologie & Fysiologie, AMC.

het kippenembryo gekeken worden.
Tenslotte kan dankzij de humane
3D-modellen ook een uitspraak worden
gedaan over de migratie van organen
tijdens de embryonale ontwikkeling.
“Studenten wordt geleerd dat de nieren
omhoog migreren en de gonaden afdalen. ‘Migratie van een orgaan’ lijkt
bijna een magische term om een proces te beschrijven waarvan tot voor
kort niet exact begrepen werd hoe dit
plaatsvond”. Met behulp van de
humane 3D-modellen kan de positie
van organen aan de hand van de wervelkolom en de chorda inzichtelijk worden gemaakt. “De wervels werken als
een meetlat waarlangs organen worden
gelegd.” De nieren blijken dan al in
een vroeg stadium ter hoogte van L1 te
liggen, net als bij volwassenen. Anders
dan aanvankelijk werd aangenomen
stijgen de nieren dus niet.

Deze kennis in de huidige
praktijk
De interactieve humane 3D-modellen
kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden. De 3D-pdf-bestanden
kunnen op iedere computer worden
getoond en de organen kunnen dan
vanuit alle hoeken bekeken en aan-enuit gezet. Zo kunnen de modellen een
belangrijk hulpmiddel zijn voor bijvoorbeeld geneeskunde studenten en echoscopisten. Daarnaast kan het in de

spreekkamer van de klinisch geneticus,
kinderarts of perinatoloog een belangrijk hulpmiddel zijn bij de uitleg over
congenitale afwijkingen van de foetus.
De 3D-modellen kunnen het begrip
over de ontstaanswijze van het embryo
verhelderen en inzichtelijk maken voor
zowel patiënt als clinicus.

Toekomst
In de toekomst wordt gewerkt aan de
verdere uitbreiding van 3D-modellen.
Denk hierbij aan een 3D-atlas van
latere ontwikkelingsstadia, tot aan de
à terme datum. Daarbij zullen, onder
leiding van moleculair embryoloog
dr. Maurice van den Hoff, ook de gen
expressiepatronen in de verschillende
ontwikkelende organen met de
3D-modellen worden geïntegreerd.
Bernadette de Bakker is op dit moment
bezig met het afronden van haar proefschrift en zal ook in de toekomst verbonden blijven aan de afdeling Anatomie, Embryologie & Fysiologie als
arts-embryoloog. Wij zullen vast nog
vaker van haar en de verdere ontwikkeling van de 3D-atlas horen.
Schroomt u ondertussen niet om zelf
eens naar de 3Datlas te kijken, de
modellen te downloaden en uw kennis
over de embryologie te vergroten:
http://3datlasofhumanembryology.com
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