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02 Editorial

schandalen waarbij liegen en bedriegen hun metge-
zellen zijn. Zo kwam er plotseling een einde aan het 
mythische heldendom van Lance Armstrong en vele 
andere wielrenners. Het schokte de wereld. Tevens 
konden we eind 2012 vernemen dat het IOC beslo-
ten heeft om vier atleten, die in 2004 het erepodium 
op de Olympische spelen van Athene hebben betre-
den, hun medaille af te nemen. Ook weer in verband 
met dopinggebruik. De gevallen helden komen niet 
alleen voor in de sportwereld. De wetenschap kent 
ze inmiddels ook. Het zal u niet ontgaan zijn dat 
een aantal prominente wetenschappers, zoals Sta-
pel, Poldermans en Bax, verwikkeld is geraakt in 
fraudeschandalen. Helaas zijn zij niet de uitzonde-
ringen. Er is meer aan de hand, zoals blijkt uit het 

Het jaar 2012 was ook het jaar van de gevallen hel-
den. U bent wellicht verrast dat het begrip ‘held’ 
onderwerp van mijn editorial is. Misschien denkt 
u dat helden thuis horen op het slagveld. Figuren 
die daden verrichten die menselijke vermogens ver 
te boven gaan. Ze hebben soms een (half) godde-
lijke status zoals in de Griekse mythologie en soms 
zijn het superhelden uit de fictieve wereld van het 
moderne stripverhaal. Echter, onze samenleving 
kent ook zijn eigen helden. Vooral in de sportwe-
reld komen we ze veel tegen. Mannen en vrouwen 
die uitzonderlijke prestaties leveren en daarmee 
bewondering afdwingen. Helaas blijkt de werkelijk-
heid meer prozaïsch dan wij graag willen geloven. 
Onze helden vallen van hun sokkel door doping-

Gevallen helden

dr. Velja Mijatovic

02

Zelfmoord van de Griekse held Ajax nadat hij door de goden met waanzin is geslagen en een kudde schapen 
had gedood die hij aanzag voor zijn vijanden. Uit schaamte stort hij zich in zijn zwaard. Collectie British 
Museum, London
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onlangs gepubliceerde boek ‘Ontspoorde Weten-
schap’ van Frank van Kolfschooten.1 Hij claimt 35 
zaken in Nederland te hebben onderzocht waarbij 
sprake is van schending van wetenschappelijke inte-
griteit (het opzettelijk fabriceren of vervalsen van 
data, data-analyses en plagiaat). In 26 zaken volgde 
er een maatregel, variërend van berisping tot ont-
slag. Ook uit recent buitenlands onderzoek blijkt dat 
er eerder sprake is van een ijsbergfenomeen, waar-
bij slechts de top voor ons zichtbaar wordt, dan dat 
het gaat om ‘enkele rotte appels in de mand’. Zo 
berichtte de British Medical Journal in 2012 van een 
enquête onder 2700 Britse wetenschappers ten aan-
zien van wetenschappelijk wangedrag waaruit bleek 
dat één op de zeven wetenschappers aangaf te weten 
dat collega’s opzettelijk data hebben gemodificeerd 
of zelfs vervalst.2 Vijf procent gaf ook te kennen dat 
mogelijk wangedrag onvoldoende was onderzocht 
door het eigen instituut. Dit beeld van de academi-
sche wereld is schokkend. Het geeft ook aan dat de 
wetenschap, net als de sportwereld, onder hoge druk 
staat om te presteren. Hierbij is de publicatiestroom 
gekoppeld aan de geldstroom en vice versa. Of alles 
terug te voeren is op de perverse prikkels die hiervan 
kunnen uitgaan valt overigens te bezien. Het finan-
cieringssysteem van wetenschappelijk onderzoek is 
wellicht niet ideaal en kan als een oorzaak gezien 
worden van ontsporingen maar er is meer voor nodig 
om systematisch te liegen en te bedriegen, lijkt me. 
Is het wanhoop of eerder hoogmoed en grenzeloze 
ambitie die aan deze fraude ten grondslag liggen? 
Spelen persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische 
ontregelingen ook een rol in sommige zaken? Of is 
het een uiting van het doorgeschoten concept van de 
maakbaarheid van je eigen succes, dat zo populair is 
geworden in onze maatschappij, in combinatie met 
narcisme en zelfoverschatting? Het blijft gissen wat 
er speelt bij de fraudeurs. Het is wel duidelijk dat de 
schade die zij veroorzaken groot is. Niet alleen is het 
persoonlijke oeuvre van de desbetreffende weten-
schapper bezoedeld maar ook ondervinden zijn 
naaste medewerkers grote imagoschade. Hun werk 
wordt nietig verklaard en compensatie hiervoor is 
er niet. De fraude kan ook resulteren in kennisach-
teruitgang binnen een onderzoeksterrein en vertaalt 
zich daarmee ook in verlies aan publieke gelden. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat er veel verontwaar-
diging heerst rondom deze zaken. Echter, in de maat-
schappelijke discussie rondom de gevallen helden 
komt een vraag zelden of nooit aan bod: wat doet 
deze fraude met ons? Ik realiseer mij dat het voor 
mij onmogelijk is om u in een editorial te bedienen 
met genuanceerde bespiegelingen over deze vraag. 
Wel wil ik een poging wagen om een aantal kernza-
ken te benoemen die mijns inziens een belangrijke 
rol spelen in dit drama.
Zoals helden betaamt, vervullen ze een belangrijke 
voorbeeldfunctie in de samenleving. Als deze helden 

zich niet meer als zodanig gedragen en ons vertrou-
wen schenden, schokt ons dat. De media verster-
ken en vergroten de emotie en maken de beleving 
van het drama daardoor nog groter. Ook kunnen de 
media zich laten gebruiken door de gevallen held, 
zoals bijvoorbeeld Stapel dat deed, in een poging 
om zich te rehabiliteren met zijn onlangs versche-
nen boek, waarbij hij in het NOS-journaal gelegen-
heid creëerde om gratis reclame hiervoor te maken. 
Hoe dan ook, binnen het huidige medialandschap zal 
iedere fraude zaak zich als een steeds groter wor-
dende olievlek over het blazoen van de wetenschap 
verspreiden. De vraag is of strengere regelgeving het 
antwoord hierop is. Zolang we niet denken dat hier-
mee de kous af is, kan regelgeving ons steunen om 
excessen te voorkomen. Uiteindelijk zal de weten-
schappelijke integriteit pas geholpen zijn met een 
zuivering van binnen uit waarbij er meer transparan-
tie komt en het gevoel van gezamenlijke verantwoor-
delijkheid wordt gesterkt. Mensen op de werkvloer 
moeten zich dus meer geroepen voelen en in staat 
zijn om iets te doen of te zeggen als men twijfelt over 
de integriteit van collega’s. De realiteit is vaak nog 
heel anders. Voor de meeste mensen voelt het als 
zeer oncomfortabel en onveilig om dit soort zaken 
aan te kaarten in de eigen organisatie. Immers, ze 
lopen zelf het risico om een positie of veelbelovende 
carrière te verliezen. Door de angst voor dit verlies 
dreigen ze hun kritische houding niet te tonen en 
blijft tegendruk uit. Daarbij moet men zich realise-
ren dat de moderne wetenschap meer dan ooit een 
competitief karakter toont. Op dit podium wordt 
een hard spel gespeeld waarbij ‘rules of conduct’ 
secundair kunnen zijn aan het primaire doel om te 
publiceren in toptijdschriften of onderzoeksgelden te 
verwerven. Juist nu is het belangrijk om niet cynisch 
te worden maar te streven naar betere en integere 
wetenschapsbeoefening. Zoals laatst Iris van Domse-
laar, rechtsfilosoof, schreef in de Volkskrant3, kan dit 
door professionele moed te stimuleren en het luiden 
van de klok minder riskant te maken. Een uitdaging 
voor iedere wetenschappelijke organisatie die inte-
griteit hoog in het vaandel heeft.

Literatuur
1. Frank van Kolfschooten, Ontspoorde Wetenschap, 

Uitgeverij de Kring, ISBN 97894915567025
2. British Medical Journal, 21 januari 2012, Scientific 

misconduct is worryingly prevalent across the 
UK, shows BMJ survey.

3. Iris van Domselaar, Moed van professionals in 
plaats van nog meer regels en toezicht. De 
Volkskrant, 9 februari 2013, blz. 14-15.
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rubriek0202 Bestuur NVOG

gen groep deskundigen worden vastgesteld. Deze 
consensus is belangrijk om de kans te verkleinen 
dat een getuigendeskundige in een zaak als laatste 
en als enkeling zijn/haar opinie moet en gaat geven. 
Mocht deze ruimte er toch blijven, zou een kamer 
voor getuigendeskundigen de kwaliteit en eenduidig-
heid kunnen vergroten. 

De richtlijnen van de ‘risicogebieden’ binnen ons 
vakgebied moeten als eerste worden getoetst op 
vakinhoudelijke en juridische eenduidigheid van de 
formuleringen. Er is behoefte aan betere patiënten-
voorlichting. De huidige geboden voorlichting wordt 
als onvoldoende beoordeeld. 

Alle richtlijnen zouden in begrijpelijke taal voor de 
patiënt moeten worden omgezet in patiënteninforma-
tiefolders om een reëel beeld van het medische pro-
bleem en beleid te schetsen. 

Implementatie van richtlijnen. Richtlijnen behoren 
lokaal te worden uitgewerkt tot protocollen. In de 
richtlijn staat het ‘wat’ beschreven, het ‘hoe’ moet in 
een lokaal protocol worden gevat. Tijdens kwaliteits-
visitaties zou hier toetsing op kunnen plaatsvinden. 

Deze vijf ideeën vormen naar de mening van het 
bestuur een goed uitgangspunt om als NVOG verder 
te komen in dit dossier. Aan de leden wordt de vraag 
gesteld wie zich aanmeldt om te participeren in pro-
jectgroepen die zich met bovenstaande vragen bezig 
gaan houden. Het doel is om tot concrete acties te 
komen. Aanmelden kan via bestuurssecretariaat@
nvog.nl. 

Met dank aan allen die een bijdrage aan deze avond 
hebben geleverd.
Een meer gedetailleerd verslag van de avond kunt u 
vinden op de website van de NVOG onder ‘nieuws 
voor leden’.

Zowel tijdens ons laatste minisymposium (‘Pro-
fessioneel handelen; wie bepaalt de norm?’ op 
16 januari jl.), als tijdens de laatste ALV (op 15 
november in Papendal) heeft het bestuur van de 
NVOG met de leden van gedachten gewisseld over 
de strafrechtelijke veroordeling van een van onze 
collega’s en naar aanleiding daarvan over de door 
de leden waargenomen toenemende juridische 
druk op onze praktijkvoering. Eén van de con-
clusies van deze discussies was dat de beroeps-
groep verantwoordelijk is voor het stellen van 
de voorwaarden en kaders ten aanzien van de 
inhoud van zorg. De richtlijnen zijn een essentieel 
onderdeel van dit proces. Dit was aanleiding tot 
het organiseren van een discussieavond waarin 
beoogd werd een eerste stap te zetten in een kri-
tische analyse van de totstandkoming en imple-
mentatie van richtlijnen.

Drie sprekers hebben vanuit hun expertise een bij-
drage geleverd aan de avond. Arie Franx (gynaeco-
loog) gaf vanuit zijn verleden als richtlijnschrijver 
en huidige rol als getuigendeskundige zijn visie op 
de mate waarin richtlijnen richtinggevend(er) en 
duidelijker zouden moeten zijn. Liesbeth Schepers 
(gynaecoloog, lid commissie Richtlijnen) lichtte toe 
hoe richtlijnen worden geïmplementeerd. Joep Hub-
ben (hoogleraar Gezondheidsrecht) tenslotte gaf zijn 
presentatie vanuit zijn juridische expertise en door 
de bril van een externe partij. Aansluitend werd er 
onder leiding van Kitty Bloemenkamp intensief gedis-
cussieerd met de leden. Deze avond heeft een aantal 
concrete inzichten opgeleverd.

De beoordeling van een richtlijn door een jurist. De 
expertise van een jurist zou nuttig kunnen zijn om 
vast te stellen of een richtlijn vanuit het perspectief 
van een externe partij (on)voldoende duidelijk is 
geschreven. 

Bij de totstandkoming van een richtlijn moet de pro-
fessionele standaard zijn gebaseerd op wetenschap-
pelijk bewijs. Daar waar bewijs ontbreekt, moet het 
beleid op basis van consensus door een breed gedra-

NVOG-discussie over toenemende juridische druk op praktijkvoering

Professioneel handelen: wie bepaalt 
de norm?
dr. R. Hakvoort   secretaris van het bestuur
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02
ESHRE 2012 - Bijdragen van 
Nederlandse bodem

dr. Robin van der Weiden   namens de deelredactie voortplantingsgeneeskunde

Van 2 juli tot 4 juli 2012 werd de jaarlijkse meeting 
van de ESHRE (European Society of Human Repro-
duction & Embryology) gehouden in Istanbul. Net als 
in 2011 heeft de deelredactie voortplantingsgenees-
kunde van het NTOG de inzendingen van alle Neder-
landse onderzoekers onder de loep genomen. De 
desbetreffende presentaties werden bezocht door de 
deelredactie voortplantingsgeneeskunde en gescoord 
op originaliteit en methodologische kwaliteit van 
het wetenschappelijk onderzoek. Zeven presentaties 
werden genomineerd en uiteindelijk zijn de in dit 
nummer opgenomen drie presentaties voor publica-
tie in het NTOG geselecteerd. Aan de auteurs werd 
gevraagd om voor de lezer van het NTOG expliciet 
aan te geven wat de relevantie van hun onderzoeks-
resultaten is of kan zijn voor de dagelijkse gynaecolo-
gische praktijk.

Mol et al. bespreken de resultaten van de European 
Study on Surgery in Ectopic Pregnancy (ESEP)  over 
de keuze salpingotomie versus salpingectomie bij 
EUG in geval van een macroscopisch normale contra-
laterale tuba. Een vervolg op deze studie, de ESEP2 
studie zal dezelfde vraagstelling bij contralaterale 
tubapathologie onderzoeken. Een probleem bij deze 
keuze blijft dat de diagnose contralaterale tubapatho-
logie alleen op het laparoscopisch beeld kan worden 
gesteld. Bovendien moet rekening worden gehouden 
met financiële en leeftijdsgebonden beperkingen aan 
een vervolgtraject na salpingectomie.

Is in vitro maturatie (IVM) op dit moment nog pre-
matuur? Braam et al. presenteren de resultaten van 
de eerste geslaagde IVM – behandelingen in Neder-
land. Als doelgroep voor deze pilot studie werd geko-
zen voor vrouwen met een verhoogd  risico op ova-
rieel hyperstimulatie syndroom (OHSS). Hoewel IVM 
in enkele gevallen leidde tot de geboorte van een 
gezond kind zijn de resultaten minder dan die van 
buitenlandse centra. De auteurs bespreken dit in het 
artikel en gaan in op toekomstig onderzoek ter bepa-
ling van de plaats van IVM in de Nederlandse setting. 

Van Wely et al. vergeleken retrospectief de kans op 
geboorte van een levend kind na ICSI waarbij gebruik 
gemaakt werd van spermatozoa verkregen door hetzij 
testiculaire sperma extractie (TESE) dan wel micro-
chirurgische epididymale sperma aspiratie (MESA) 
bij mannen met een obstructieve azoöspermie. De 
uitkomsten zijn niet alleen van belang voor de keuze 
tussen MESA en TESE maar werpen een nieuw licht 
op noodzaak van epididymale spermamaturatie voor 
de embryo-ontwikkeling en succesvolle implanta-
tie. In beide cohorten werd in een hoog percentage 
zygote intrafallopian transfer (ZIFT) toegepast (niet 
significant verschillend). Dit is een historisch gegeven 
– de studie gaat terug tot het jaar 2000 – en waar-
schijnlijk niet van invloed op de gerapporteerde 
bevindingen. 

eshre
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Achtergrond
Ongeveer één op de tweehonderd mannen heeft een 
azoöspermie (Hull et al., 1985). Tegenwoordig zijn 
verschillen chirurgische technieken beschikbaar om 
spermatozoa te verkrijgen bij deze mannen. Deze 
spermatozoa kunnen vervolgens worden gebruikt 
voor de fertilisatie van oöcyten door intracytoplas-
matische spermacelinjectie (ICSI). Op deze manier is 
het voor deze mannen toch mogelijk om de biologi-
sche vader te worden van een kind (Van Steirteghem 
et al, 1993; Palermo et al. 1992; Devroey et al., 1995; 
Devroey et al., 1996; Silber et al., 1994; Silber et al., 
1995a; Silber et al., 1995b; Silber et al., 1995c; Silber 
et al., 1996; Beharka et al., 2006; Diemer et al. 2011; 
Silber, 2011).  
Azoöspermie kan een obstructieve (OA) of een niet-
obstructieve oorzaak (NOA) hebben. In het geval van 
een NOA is er sprake van een ernstig defect in de 
spermatogenese wat resulteert in zowel kwantita-
tieve als kwalitatieve tekortkomingen van het zaad 
(Silber et al., 1981; Silber et al., 1990, Silber 2000a). 
Eerste keus in de behandeling van mannen met een 
OA, is de reconstructie van het traject van de zaad-
leiders, hierdoor kan uiteindelijk spontane conceptie 
verkregen worden zonder de hulp van geassisteerde 
reproductieve technieken (ART) (Silber and Grotjan 
2004). Echter, dit is alleen mogelijk als er sprake is 
van een obstructie door bijv. een vasectomie en niet 
bij een congenitale afwezigheid van het vas deferens 
(CBAVD). 

Bij mannen met een OA, waarbij eerder micro-
chirurgische reconstructie is mislukt of niet moge-
lijk is, biedt het chirurgisch verkrijgen van zaad een 
aanvullende behandeloptie. Van alle chirurgische 
technieken die over de jaren ontwikkeld zijn, wor-

den microchirurgische epididymale sperma-aspiratie 
(MESA) en testiculaire sperma-extractie (TESE) het 
meest gebruikt (Tournaye et al., 1994; Silber et al., 
1994; Silber et al., 1996; Silber 1994; Devroey et al., 
1996; Silber et al., 1978; Silber et al. 1995; Beharka et 
al., 2006; Diemer et al. 2011; Silber, 2011). 
Bij een MESA wordt de epididymis onder lokale 
anesthesie vrijgeprepareerd. Onder microscopisch 
zicht worden de gedilateerde epididymale tubuli 
onderzocht op kwantiteit en kwaliteit van de sper-
matozoa. Bij voorkeur worden de spermatozoa uit 
het proximale gedeelte verkregen, daar de ‘oudere’ 
distale spermatozoa vaker DNA-fragmentaties laten 
zien. Bij een TESE wordt testiculair weefsel verwij-
derd om vervolgens in een medium in kleine stuk-
jes geprepareerd. Hierbij komen er spermatozoa vrij 
vanuit de tubuli seminiferi, die vervolgens kunnen 
worden geëxtraheerd uit het omliggende weefsel. De 
met TESE verkregen spermatozoa hebben de epidi-
dymale uitrijpingsstappen nog niet doorlopen en zijn 
daardoor minder beweeglijk.
Waar TESE de enige behandeloptie is voor mannen 
met NOA, is voor mannen met OA MESA én TESE 
beschikbaar. Het voordeel van MESA boven TESE is 
het feit dat er meer en beweeglijkere spermatozoa 
verkregen kunnen worden (Silber et al., 1994). Daar-
entegen duurt een MESA langer en is MESA chirur-
gisch gezien lastiger dan een TESE. 
In de literatuur is niet aangetoond of TESE dan wel 
MESA bij mannen met een OA resulteert in verge-
lijkbare kansen op een zwangerschap. Wij hebben 
daarom een retrospectieve cohortstudie uitgevoerd 
om de kans op een levend geboren kind te vergelij-
ken bij paren met OA en bij wie spermatozoa wer-
den verkregen via MESA of TESE.

Met spermatozoa van mannen met obstructieve azoöspermie
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Microchirurgische TESE
Onder zicht van de operatiemicroscoop werd een 
longitudinale incisie gemaakt in de tunica albugi-
nea waardoor de testis vrij kwam te liggen. Er werd 
weefsel verkregen uit de perifere windingen van de 
tubuli seminiferi. Dit vermijdt schade aan de testis 
en de biopten bevatten op deze manier uit alle hoe-
ken weefsel. In het laboratorium werd vervolgens het 
biopt geanalyseerd op de aanwezigheid van sperma-
tozoa. Indien er spermatozoa werden gevonden, wer-
den deze direct gebruikt voor ICSI.
Overgebleven spermatozoa of weefsel werd bevroren 
en opgeslagen voor een mogelijke tweede of derde 
ICSI-cyclus. Na het bereiken van hemostasis m.b.v. 
een micro-bipolaire pincet werd de tunica albuginea 
losgeknoopt gesloten met 9-0 nylon hechtdraad. Op 
deze manier werd pijn en daaropvolgend atrofie voor-
komen als gevolg van stijging in de intratesticulaire 
druk.

ICSI
De ICSI procedures werden volgens het lange GnRH-
protocol uitgevoerd. Dit omvatte een transvaginale 
echo-geleide punctie van het ovarium en een mini-
male incubatietijd van twee uur voordat de oöcyten 
werden gestript en geïnjecteerd met een spermato-
zoa.
Bij MESA en TESE werden de meest motiele sperma-
tozoa geïnjecteerd, alhoewel in het geval van TESE er 
soms minimale of geen motiliteit werd gezien, zon-
der dat er stimulantia waren gebruikt. Twee tot vier 
embryo’s werden geïmplanteerd op dag drie van het 
klievingsstadium door standaard embryotransfer of 
middels zygote intrafallopian transfer (ZIFT).

Methode
Wij includeerden achtereenvolgens de eerste ICSI-
cyclus van de paren waarbij de man een MESA of 
TESE had ondergaan voor OA tussen 2000 en 2009 in 
de Infertility Center of St. Louis (Missouri, USA). MESA 
en TESE werden verricht door één chirurg (SJS).

MESA
De MESA bestond uit de volgende stappen. Onder 
een vergroting van 10 tot 40x m.b.v. een operatie-
microscoop, werd een 1 cm grote incisie gemaakt 
met microschaartjes in de epididymale tunica. Ver-
volgens werden de tubuli in het meest proximale 
gedeelte van de congenitaal blindeindigende epididy-
mis à vue gebracht.
Spermatozoa werden geaspireerd vanuit de opening 
van de epididymale tubuli in een tuberculinespuit 
met een micropipette (0,7mm/22mm; Cook Urologi-
cal, Spencer, Indiana, USA). De verkregen spermato-
zoa werden direct verdund in een HEPES-buffer en 
een klein gedeelte werd direct onder de microscoop 
beoordeeld op motiliteit en kwaliteit van uitrijping. 
In het geval de motiliteit afwezig of slechts was werd 
een extra aspiratie gedaan meer proximaal in de 
tubuli en eventueel, bij wederom slechte motiliteit, 
herhaald. Wanneer het gebied werd gevonden waar 
beweeglijke spermatozoa zich bevonden (wat vrijwel 
altijd in het meest proximale gedeelte van de epidi-
dymis was), werd een gedeelte van de verkregen epi-
didymale vloeistof gebruikt voor ICSI en de rest werd 
gecryopreserveerd. 
Als bij MESA de complete epididymis verdwenen of 
verlittekend was door een eerdere operatie of geen 
spermatozoa werden gevonden, werd overgegaan op 
TESE.

Tabel 1. Karakteristieken van paren met OA en uitkomsten van behandeling in de MESA en TESE ICSI-ET cycli. 

MESA
N = 280

TESE
N = 94

p-waarde

Maternale leeftijd, gemiddeld (95% CI)  33,3 (32,7–33,9)  33,8 (32,7–34,8)  0,45

Spermatozoa verkregen, N (%)
Minder dan 0,1*106

0,1*106 tot 1*106

Meer dan 1*106

 213 (76%)
  35 (13%)
 32 (11%)

 88 (94%)
 6 (6%)
 0

 <0,001

Oocytes , gem. (95% CI)  13,9 (12,9 – 14,9)  13,0 (11,3–14,6)  0,32

Embryos, gem. (95% CI)  6,9 (6,4 – 7,4)  6,3 (5,3–7,3)  0,26

Vers of bevroren spermatozoa, N (%)
Verse spermatozoa
Bevroren spermatozoa

 112 (40%)
 168 (60%)

 80 (85%)
 14 (15%)

 <0,001

ET methode, N (%)
Normale ET
ZIFT

 180 (64%)
 100 (36%)

 55 (59%)
 39 (41%)

 0,32

Aantal getransfereerde embryos, mean (95% CI)  3,4 (3,2–3,6)  3,5 (3,1–3,8)  0,68

Implantatie ratio, mean (95% CI)  0,22 (0,19–0,26)  0,15 (0,10–0.20)  0,037

Klinische zwangerschap, N (%)  132 (47%)  29 30%)  0,005

Miskraam, N (%)  23 (8%)  6 (6%)  0,57

Levend geborenen, N (%)  109 (39%)  23 (24%)  0,011

Meerlingzwangerschap, N (%)  33 (30%)  10 (43%)  0,21
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Univariabele logistische analyse Multivariabele logistische analyse

Data collectie
Data van zwangerschapsuitkomst werden prospectief 
verzameld en van alle paren was de uitkomst bekend. 
Geboorte van een levend kind was de primaire uit-
komstmaat. Secundaire uitkomstmaten waren che-
mische zwangerschap, miskraam, implantatie-ratio, 
aantal verkregen embryo’s en spermatozoa. Mis-
kraam werd gedefinieerd als een klinische zwanger-
schap (met geregistreerde hartslag) dat leidde tot 
een abortus bij een amenorroeduur van minder dan 
12 weken. Implantatie-ratio werd berekend als aantal 
embryovruchtzakken/embryo’s getransfereerd. Daar-
naast werden data verzameld over de hoeveelheid 
spermatozoa beschikbaar na MESA of TESE, vrou-
welijke leeftijd bij ICSI, aantal verkregen oöcyten en 
gebruik van vers of bevroren spermatozoa. 

Statistische analyse
Verschillen tussen de MESA- en TESE-groep werden 
getest op significantie. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van ANOVA bij continue variabelen en chi-kwadraat-
toets bij categorische data.
De primaire uitkomstmaat was een levend gebo-
ren kind. Om te onderzoeken of er verschillen zijn 
in kansen op een levend geboren kind na MESA- of 
TESE-ICSI hebben wij een multivariabele logistische 
regressie gedaan, gecorrigeerd voor de co-variabelen 
vrouwelijke leeftijd, aantal oöcyten (om maternale 
factor uit te sluiten), aantal beschikbare spermatozoa 
en gebruik van vers of bevroren zaad. Data werden 
geanalyseerd met behulp van SPSS 19.

Resultaten
Tussen 2000 en 2009 werden in totaal 374 eerst 
ICSI-cycli verricht bij paren waarvan bij de man 
sprake was van een OA. In 280 casus (75%) werd er 
MESA uitgevoerd voor het verkrijgen van spermato-
zoa en 94 casus (25%) werd een TESE verricht.
Er was geen significant verschil tussen MESA en 
TESE als gekeken werd naar leeftijd van de vrouw, 
aantal oöcyten verkregen, aantal embryo’s, aantal 
geplaatste embryo’s en de dag waarop embryotrans-
fer plaats vond (tabel 1). 

Er waren significant meer levend geboren kinderen 
na MESA-ICSI dan na TESE-ICSI (39% versus 24%, 
p=0,01). Klinische zwangerschap werd bereikt bij 
47% na MESA-ICSI en 31% na TESE-ICSI (P=0,005). 
De implantatie-ratio per getransfereerde embryo was 
22% na MESA-ICSI en 15% na TESE-ICSI (p=0,035). 

De regressie-analyse, die de associatie tussen MESA 
en TESE en levend geborenen laat zien, wordt weer-
gegeven in tabel 2. De ongecorrigeerde odds-ratio op 
een levend geboren kind was 2,0 (95% CI 1,16 – 3,34) 
voor MESA versus TESE. 
Na correctie voor covariabelen in de multivariabele 
analyse was de odds-ratio op een levend geboren 
kind 1,8 (95% CI 1,05 – 3,67) voor MESA versus TESE. 
Voor geen van de covariabelen was sprake van inter-
actie met MESA/TESE. Leeftijd van de vrouw en aan-
tal oöcyten waren onafhankelijke voorspelers voor 
kans op een een levend geboren kind.
 
Discussie
Bij paren met OA resulteerde het gebruik van MESA-
spermatozoa in meer levend geboren kinderen dan 
TESE-spermatozoa na een eerste ICSI cyclus. De 
kans op de geboorte van een levend kind was 39% 
na MESA-ICSI en 24% na TESE-ICSI. Na correctie 
voor variabele confounders was de odds-ratio op 
een levend geboren kind 1,8 (95% CI 1,05 – 3,67) voor 
MESA versus TESE.

Dit is de eerste studie met een uniek cohort van 374 
paren met OA, die aantoont dat MESA-ICSI effec-
tiever is dan TESE-ICSI als gekeken wordt naar de 
zwangerschapsuitkomst, rekening houdend met de 
meest belangrijke confounders.
De data zijn afkomstig van één kliniek en één chi-
rurg. Dit maakt de data erg betrouwbaar omdat er 
minimale heterogeniteit in het uitvoeren van de 
procedure kan optreden. De huidige studie heeft 
ook zijn beperkingen. Er waren geen data beschik-
baar over de leeftijd van de man, de oorzaak van 
de obstructie en de tijd die tussen vasectomie (als 
deze uitgevoerd was) en MESA/TESE zat. Het effect 

Tabel 2. Uni- en multivariabele logistische regressie ter bepaling van de associatie tussen methode van 
verkrijgen van spermatozoa en levend geborenen, gecorrigeerd voor maternale leeftijd, oöcyten en 
spermakwantiteit.

Screening parameters ORgecorrigeerd 95% CI p-waarde ORgecorrigeerd 95% CI p-waarde

MESA vs TESE 2,00 1,22 – 3.29 0,01 1,82 1,05 – 3,67 0,01

Leeftijd van de vrouw 0,92 0,88 – 0.97 <0,001 0,93 0,90 – 0,97 0,007

Aantal oöcyten 1,07 1,04 – 1,10 <0,001 1,06 1,03 – 1,09 <0,001

Vers vs bevroren ET cycli 0,73 0,48 – 1,11 0,14 0,72 0,43 – 1,22 0,22

Aantal sperm. (*106)
– 1 versus <0.1
>1 versus <0.1

1,32
0,84

0,68 – 2,57
0,39 – 1,86

0,63
0,41
0,68

1,02
0,46

0,50 – 2,08
0,20 – 1,07

0,20
0,95
0,07

Er was geen indicatie voor interactie
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van deze potentiële confounders of van effectmodifi-
cerende factoren op onze bevindingen blijft daarom 
onbekend.
Een belangrijk voordeel van MESA is dat er meestal 
meer spermatozoa worden verkregen dan bij TESE. 
Dit heeft tot gevolg dat er ook meer spermatozoa 
kunnen worden bevroren en opgeslagen voor vol-
gende ICSI-cycli (Silber et al. 1995, Beharka et al., 
2006; Diemer et al. 1011; Silber, 2011). Derhalve zal 
een TESE in vergelijking met MESA vaker moeten 
worden herhaald als de TESE-ICSI niet resulteerde in 
een succesvolle zwangerschap. 
Het nadeel van MESA is het relatieve tekort aan chi-
rurgen die ervaring hebben met microchirurgie. MESA 
wordt alleen aangeboden in daarvoor gespeciali-
seerde voortplantingscentra omdat daar de kennis en 
techniek aanwezig is om de operatie uit te voeren.
Door velen werd, na de ontwikkeling van ICSI, aan-
genomen dat er geen epididymale spermamaturatie 
nodig was en dat alle functionele aanpassingen die 
de spermatozoa ondergaan gedurende het transport 
naar de epididymis niet van belang zijn. Onze resul-
taten suggereren echter dat testiculaire spermatozoa 
minder goed de ontwikkeling van een embryo steu-
nen dan epididymaal verkregen spermatozoa (Silber 
et al., 2003). 

Relevantie voor de praktijk
MESA-ICSI resulteert in meer levend geboren kinde-
ren dan TESE-ICSI en is de voorkeursbehandeling bij 
mannen met OA in het geval een reconstructie mis-
lukt of niet mogelijk was. Alleen wanneer er bijna 
geen (beweeglijke) epididymale spermatozoa worden 
gevonden dient TESE als alternatieve behandeling te 
worden aangeboden bij mannen met OA.
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Samenvatting
achtergrond  Bij paren met obstructieve azoö-
spermie wordt algemeen aangenomen dat MESA 
en TESE tot vergelijkbare zwangerschapskansen 
leiden. Dit is echter niet eerder onderzocht. In een 
cohort van mannen met obstructieve azoösper-
mie, hebben wij de kans op een levend geboren 
kind na ICSI met door TESE of MESA verkregen 
spermatozoa onderzocht. 
materiaal en methode  De eerste cyclus van 
opeenvolgende paren waarvan de man een 
obstructieve azoöspermie (OA) en die MESA- 
of TESE-ICSI hadden ondergaan, gevolgd door 
embryo terugplaatsing tussen 2000 en 2009, wer-
den geïncludeerd in dit cohortonderzoek. Primaire 
uitkomst was de geboorte van een levend kind. 
De kans op een kind na MESA- of TESE-ICSI werd 
met behulp van multivariabele logistische regres-
sie geanalyseerd.
resultaten  374 paren met OA werden geïnclu-
deerd waarvan respectievelijk 280 paren MESA 
en 94 paren TESE hadden ondergaan. De MESA-
ICSI-cycli resulteerden in een significant hogere 
implantatiekans, klinische zwangerschappen en 
levend geboren kinderen dan de TESE-ICSI-cycli. 
De kans op een levend geboren kind was 39% na 
MESA-ICSI en 24% na TESE-ICSI. De gecorrigeerde 
odds-ratio voor een levend geboren kind was OR 
1,82 (95% CI 1,05–3,67). Leeftijd van de vrouw en 
aantal oöcyten waren in beide groepen significant 
geassocieerd met kans op een levend geboren 
kind. 
conclusie  MESA resulteert in meer levend gebo-
ren kinderen dan TESE en dient de voorkeurs-
behandeling te zijn in het geval van obstructieve 
azoospermie.

Trefwoorden
andrologie, mannelijke infertiliteit, semen testis, 
semenkwaliteit

Summary
Background  For couples with obstructive 
azoospermia MESA and TESE are generally assu-

med to be equivalent, but this assumption has 
never been confirmed. In a consecutive cohort of 
men with obstructive azoospermia, we wished 
to compare live birth rates after ICSI with either 
TESE or MESA derived spermatozoa.
materials and methods  The first cycle results 
of consecutive couples in which the male had 
obstructive azoospermia (OA) and had under-
gone MESA or TESE with ICSI and embryo trans-
fer between 2000 and 2009 were tabulated in 
a cohort study. For MESA, only proximal most 
motile sperm were used. For TESE only sperm 
with some degree of slight motility were used. 
Primary outcome was a live birth. Our analysis 
focused on comparative results with MESA and 
TESE in couples with obstructive azoospermia, 
correcting for heterogenity in clinical variables 
using multiple logistic regression.
results  374 couples with obstructive azoospermia 
underwent sperm retrieval and ICSI. 280 couples 
underwent MESA and 94 couples underwent TESE 
to obtain sperm. The live birth rate was 39% after 
MESA-ICSI and 24% after TESE-ICSI.  The MESA-
ICSI cycles also resulted in a significantly higher 
clinical and ongoing pregnancies than the TESE-
ICSI cycles. The adjusted odds ratio for live birth 
was (OR 1.82; 95% CI 1.05 – 3.67). 
conclusion  Proximal epididymal sperm is prefera-
ble to testicular sperm in obstructive azoospermia 
as it results in higher live birth rates as compared 
to TESE. 

Keywords
andrology, male infertility, sperm retrieval, testis, 
sperm quality
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Achtergrond
Bij kunstmatige voortplantingstechnieken wordt ova-
riële hyperstimulatie (OH) toegepast met als doel het 
aantal beschikbare rijpe eicellen te vergroten. Het 
grootste risico van OH is het optreden van het ovari-
eel hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Met name pati-
enten met het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) 
die OH ondergaan hebben een verhoogde kans op 
dit syndroom. Daarnaast is de kans op hyperstimu-
latie verhoogd bij patiënten die eerder OHSS door-
maakten.
Op diverse manieren kan getracht worden het ont-
staan van OHSS te voorkomen. Eén van deze manie-
ren is in-vitromaturatie (IVM). Bij IVM worden 
immature oöcyten uit de ovaria verkregen zonder 
voorafgaande OH en vervolgens in-vitro gerijpt. Deze 
oöcyten kunnen vervolgens worden bevrucht mid-
dels ICSI. Behoudens de sterke reductie van de kans 
op OHSS is IVM mogelijk ook patiëntvriendelijker 
en goedkoper dan traditionele IVF. OH kost immers 
gemiddeld 1200 Euro per IVF-cyclus. OH leidt, ook 
als geen sprake is van OHSS, bij veel vrouwen tot 
aanmerkelijke bijwerkingen zoals een opgezwollen 
en pijnlijke onderbuik. Deze klachten houden regel-
matig enkele weken aan.
IVM wordt wereldwijd sinds 1991 toegepast. De laat-
ste jaren is de effectiviteit van deze techniek, met 
name dankzij verbeterde laboratoriumtechnieken, 
sterk toegenomen. Onder meer in Canada en Zuid 
Korea zijn succespercentages tot 25% per punctie 
gerapporteerd (Jurema and Noguira 2008).
Vanaf 2008 hebben wij voorbereidingen getroffen 
om IVM in Nederland te introduceren (Consten et 
al., 2009) en formuleerde de NVOG haar standpunt 
IVM (www.nvog.nl). In 2010, na goedkeuring door 
de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, 
konden wij starten met het aanbieden van IVM in 
onderzoeksverband. De onderzoeksopzet bestond 
uit een pilotfase om de effectiviteit van IVM in onze 
handen vast te stellen. Bij succesvolle afronding van 

de pilotfase was voorzien in een gerandomiseerde 
kosten effectiviteitvergelijking van 2 cycli IVM ver-
sus 1 cyclus IVF (de Bruin, NTR 2375). In dit artikel 
beschrijven wij de resultaten van de pilotstudie IVM. 

Materiaal & methoden 
In het kader van landelijke samenwerking op het 
gebied van onderzoek werd afgesproken dat vrou-
wen met een indicatie voor IVM werden verwezen 
naar de Isala klinieken in Zwolle, het St. Elisabeth 
Ziekenhuis in Tilburg of het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
in ’s-Hertogenbosch. 
Indicatie voor IVM was aanwezig bij patiënten met 
PCOS en een IVF- of ICSI-indicatie en patiënten die 
bij een eerdere IVF-behandeling een (dreigend) OHSS 
hadden gehad. 
Bij start van de behandeling werd op cyclusdag 2, 3 
of 4 een uitgangsecho gemaakt. Vervolgens werden 
de ovaria geprimed door middel van 150 IE rFSH 
gedurende 3 dagen en werden echo’s gemaakt tot 
aan de groei van een dominante follikel (8-12 mm) 
en een endometriumdikte van minimaal 5 mm. 38 
uur na toediening van 10.000 IE hCG werd een fol-
likelpunctie uitgevoerd. Na de follikelpunctie werd 
luteale ondersteuning gestart met estradiol oraal en 
progesteron vaginaal. 

Een pilotstudie

In-vitromaturatie van eicellen bij 
vrouwen met een verhoogde kans op 
het ovarieel hyperstimulatiesyndroom 

drs. S.C. Braam, dr. C.J.C.M. Hamilton, dr. J.P. de Bruin   Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch
dr. D. Consten, dr. J.M.J. Smeenk   St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
dr. B.J. Cohlen, dr. M.H.J.M. Curfs   Isala Klinieken, Zwolle
S. Repping PhD, prof. dr. B.W.J. Mol   Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Tabel 1. Basiskarakteristieken patiëntengroep (n=68) 

Leeftijd (jaar) 29,8 (21,3-36,9)

BMI (kg/m2) 24,6 (18,0-36,8)

Subfertiliteit paar
Primair
Secundair

44, (65%)
24, (35%)

Duur subfertiliteit (jaar) 2,7 (0,9-8,3) 

Primaire diagnose 
Cyclusstoornis
Mannelijke subfertiliteit
Overig 

32, (47%)
29, (43%)

7, (10%)
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Discussie 
Deze pilotstudie laat zien dat bij vrouwen met 
een verhoogd risico op OHSS en een IVF- of ICSI-
indicatie, een IVM-behandeling kan leiden tot een 
doorgaande zwangerschap en de geboorte van een 
gezonde neonaat. Het percentage levend gebore-
nen per gestarte cyclus is laag, ook wanneer deze 
uitkomst wordt vergeleken met de uitkomsten van 
een aantal buitenlandse centra. Mogelijk spelen 
leercurve en randomvariatie hier een rol. Daarnaast 
maken ook verschillen in inclusiecriteria voor IVM en 
het gemiddeld aantal teruggeplaatste embryo’s per 
transfer dat de Nederlandse en buitenlandse cijfers 
niet goed vergelijkbaar zijn. Op basis van onze resul-
taten is er onvoldoende reden de geplande gerando-
miseerde vergelijking tussen IVM en IVF te starten. 
Het lijkt aangewezen om het NVOG-standpunt IVM 
uit 2008 te reviseren, onder andere aan de hand van 
de in dit artikel gepresenteerde data. De consequen-
ties voor de dagelijkse praktijk zullen uit de inhoud 
van een dergelijk nieuw standpunt moeten blijken. 
Echter vooralsnog lijkt IVM, voor vrouwen met een 
IVF–indicatie en een verhoogd risico op OHSS, een 
beperkte waarde te hebben binnen het Nederlandse 
behandelpalet.
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Om oöcytmaturatie te bereiken, werden in het IVF-
laboratorium de oöcyten in een IVM-kweekmedium 
(Medicult©) overgebracht voor een periode van 
24 tot 48 uur. Bij oöocyten die metafase-II hadden 
bereikt vond bevruchting plaats door middel van de 
ICSI-methode. Drie of vier dagen na ICSI werd een 
embryotransfer uitgevoerd. Per cyclus werden maxi-
maal twee embryo’s geplaatst. 
Eindpunt van de studie was de geboorte van een 
gezonde neonaat. 
Het studieprotocol werd beoordeeld en goedgekeurd 
door de Centrale Commissie Mensgebonden Onder-
zoek (CCMO). Alle patiënten tekenden informed con-
sent. 

Resultaten
Tussen maart 2010 en oktober 2011 kwamen 68 sub-
fertiele vrouwen in aanmerking voor IVM (tabel 1). 
De gemiddelde leeftijd van de vrouw bedroeg 29,8 
jaar (range 21-37). Bij deze vrouwen werden 76 cycli 
gestart en 66 follikelpuncties uitgevoerd. Tien cycli 
werden afgebroken vanwege onvoldoende endo-
metrium respons. Er werden in totaal 628 oöcyten 
verkregen (9,5 oöcyten/punctie, range 0-29). Hier-
van bereikte 61% (386 oöcyten) metafase-II. Het fer-
tilisatiepercentage (2 pronuclei na 24 uur) bedroeg 
55% (212 oöcyten) (tabel 2). Er vonden 59 embryo-
transfers plaats (1,9 embryo/transfer), inclusief drie 
cryo-embryotransfers. 51% van de embryo’s waren 
van goede kwaliteit. Hieruit ontstonden zes zwan-
gerschappen, waarvan vier doorgaande eenling-
zwangerschappen (5,3% per cyclus, 95% betrouw-
baarheidsinterval 2-13%). Eén van de doorgaande 
zwangerschappen ontstond na een cryo-cyclus. Deze 
vier doorgaande zwangerschappen leidden alle tot 
de à terme geboorte van een gezond kind. Geen van 
de vrouwen ontwikkelde OHSS (tabel 3). 

Tabel 2. Laboratoriumuitkomsten 

Cycli 76

Puncties 66

Oöcyten 
totaal
per punctie
per gestarte cyclus

628
9,5 (0-29)
8,3

Maturatie (MII oöcyten) 386 (61%)

Fertilisatie (2pn) 212 (55%)

Embryo’s  
totaal
per punctie
per gestarte cyclus

197
3,0
2,6

Tabel 3. Uitkomsten embryotransfers (ET) en 
zwangerschappen

ET’s 59 (inclusief 3 cryo ET’s)

Embryo’s per ET 1,9  

Kwaliteit embryo’s bij ET
Goed
Matig
Slecht

51%
40%
09%

Zwangerschappen 6

Biochemisch
Miskraam
Doorgaand

1
1
4 (5,3% / gestarte cyclus)

OHSS 0

n
to

g,
 m

aa
rt

 2
0

13

n
to

g,
 m

aa
rt

 2
0

13



68

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 126, maart 2013

Samenvatting 
In-vitromaturatie (IVM) is een medisch geassis-
teerde voortplantingstechniek waarbij geen ovari-
ele hyperstimulatie wordt toegepast. Onrijpe eicel-
len worden uit kleine antrale follikels geoogst en 
gedurende 24-48 uur gerijpt in het laboratorium 
en vervolgens bevrucht middels ICSI. Hiermee is 
IVM mogelijk veiliger, goedkoper en minder belas-
tend dan standaard-IVF. In dit artikel worden de 
eerste geslaagde IVM-behandelingen in Neder-
land beschreven. De kans op levendgeboorte per 
gestarte IVM-cyclus is vooralsnog beperkt gebleken.

Trefwoorden
In-vitromaturatie, in-vitrofertilisatie, polycysteus 
ovariumsyndroom, ovarieel hyperstimulatiesyn-
droom

Summary
In vitro maturation (IVM) is a medically assisted 
reproductive technique in which the necessity 
of ovarian hyperstimulation is abolished. Imma-
ture oocytes are harvested from the ovaries and 
matured in vitro during 24-48 hours. IVM there-
fore, possibly is safer, cheaper and less of a bur-

den to patients than standard IVF procedures. We 
describe the first succesfull attempts of IVM in 
the Netherlands. We included PCO patients with 
an IVF or ICSI indication and IVF/ICSI patients 
with earlier OHSS. In total 68 patients underwent 
76 cycles leading to 66 ocyte retrievals. The live 
birth per started cycle was limited to 5,3%. This 
outcome may be influenced by learning curve 
and random variation. On basis of our results the 
additional value of IVM to existing medically assis-
ted reproductive techniques seems limited in this 
group of patients.
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Introductie
Bij vrouwen met een tubaire EUG die een indica-
tie hebben voor een chirurgische behandeling, is 
het onzeker of salpingotomie voordelen biedt ten 
opzichte van salpingectomie, als in de toekomst een 
zwangerschap gewenst is. Salpingotomie behoudt de 
tuba, maar verhoogt mogelijk het risico op persiste-
rende trofoblast (PT) en herhaalde ipsilaterale EUG. 
Salpingectomie vermijdt deze risico’s, maar laat 
slechts een tuba over. De European study on Surgery 
in Ectopic Pregnancy (ESEP) onderzocht dit dilemma. 

Materiaal en methoden
We voerden een gerandomiseerde gecontroleerde 
trial uit bij hemodynamisch stabiele vrouwen met een 
tijdens de operatie bevestigde tubaire EUG, waarbij 
salpingotomie met salpingectomie werd vergeleken 
(ISRCTN37002267 - NTR115). Vrouwen zonder kinder-
wens, vrouwen zwanger na IVF en vrouwen met een 
EUG zonder contralaterale tuba of met contra laterale 
tubapathologie werden niet geïncludeerd. 
Randomisatie werd online, tijdens de operatie uitge-
voerd. Salpingotomie en salpingectomie werden uit-
gevoerd volgens lokaal protocol. In beide groepen, 
werd het serum hCG na de operatie gecontroleerd 
totdat de waarden niet langer meetbaar waren.
Voor de beoordeling van de fertiliteit werden de 
vrouwen elke zes maanden benaderd gedurende een 
periode van ten minste 24 maanden. Follow-up ein-
digde wanneer een doorgaande zwangerschap was 
opgetreden of wanneer IVF werd gestart.
De primaire uitkomstmaat was de tijd tot een spon-
tane doorgaande zwangerschap, berekend vanaf de 
datum van de ingreep tot de eerste dag van de laatste 
menstruatie van de doorgaande zwangerschap (vitaal 

bij ≥ 12 weken of een levend geboren kind). Secun-
daire uitkomstmaten waren PT waarvoor aanvullende 
systemisch methotrexaat (MTX) injecties nodig waren 
en herhaalde EUG. We voerden een life-table-analyse 
uit (Kaplan-Meier-curves, log-rank-test) en verschillen 
werden uitgedrukt als een Fecundity Rate Ratio (FRR) 
met 95% betrouwbaarheidsintervallen, berekend 
door middel van Cox proportional-hazardanalyse. De 
gegevens werden geanalyseerd volgens het intention-
to-treatprincipe. Voor het detecteren van een verbe-
tering van de mediane tijd tot doorgaande zwanger-
schap van 1,4 jaar tot 1,0 jaar, was inclusie van 450 
vrouwen nodig (alfa-fout van 5%, bèta-fout 20%).

Resultaten
Tussen september 2004 en november 2011 werden 
454 vrouwen geïncludeerd, van wie 221 lootten voor 
salpingotomie en 233 voor salpingectomie. De gemid-
delde leeftijd was 31 jaar (SD 6) in beide groepen. 
Op het moment van schrijven van dit abstract waren 
de follow-upgegevens beschikbaar van 348 vrouwen 
(82%). De mediane tijd tot een spontane doorgaande 
zwangerschap was 21 maanden (95% BI 15-27) na 
salpingotomie en 17 maanden (95% CI 8 tot 26) na 
salpingectomie; log-rank-test p = 0,54 (Chi2 = 0,37, 
df 1); FRR 0,91 (95% CI 0,67 tot 1,23). PT deed zich 
voor in 13 (5,6%) vrouwen in de salpingotomiegroep 
versus een vrouw (0,5%) in de salpingectomiegroep 
(RR 14, 95% CI 1,8 tot 104). Acht vrouwen (3,6%) in 
de salpingotomiegroep hadden een nieuwe EP ten 
opzichte van vier vrouwen (1,7%) na salpingectomie 
(RR 2,1, 95% CI 0,64 tot 6,9). 
Bij 37 vrouwen (16,7%), werd salpingotomie gecon-
verteerd naar salpingectomie, vooral vanwege persis-
terend bloeden. Als we alleen de vrouwen die een 

Eerste resultaten van de ESEP-studie

Bij een EUG tuba verwijderen of niet?

dr. F. Mol   namens de ESEP studiegroep
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succesvolle salpingotomie hadden analyseerden, ver-
anderde de tijd tot een doorgaande zwangerschap 
niet (per protocolanalyse: FRR 0,93 (95% CI 0,67 tot 
1,28).

Conclusies
Vrouwen met een tubaire EUG en een normale con-
tra-laterale tuba worden niet sneller spontaan zwan-
ger van een doorgaande zwangerschap na een sal-
pingotomie in vergelijking met een salpingectomie. 
Salpingotomie leidt vaker tot PT en mogelijk ook 
vaker tot een recidief EUG.

Implicaties voor de praktijk
De laatste vrouwen zitten in de fertilteitsfollow-up. 
Definitieve resultaten worden in het voorjaar van 
2013 verwacht. Op grond van deze resultaten is het 
advies om bij vrouwen met een normale contralate-
rale tuba een salpingectomie te verrichten.
Deze studie geeft geen antwoord op de vraag of een 
salpingotomie een voordeel heeft voor vrouwen met 
contralaterale tubapathologie. Uit retrospectieve 
cohortstudies blijkt wel dat vrouwen met contra-
laterale tubapathologie na salpingotomie sneller en 
vaker spontaan zwanger worden dan na salpingec-
tomie. Hieruit volgt de aanbeveling ‘tubasparende 
chirurgie heeft de voorkeur bij patiënten met kinder-

wens en contralaterale tubapathologie’ (ref. NVOG 
richtlijn tubaire EUG, diagnostiek en behandeling).
Twintig tot vijfentwintig procent van de vrouwen 
met een tubaire EUG die een indicatie hebben voor 
een chirurgische behandeling hebben contralaterale 
tubapathologie. Omdat pre-operatief de status van 
de contralaterale tuba niet te voorspellen is, is het 
advies om het scenario van een salpingotomie met 
de vrouw te bespreken indien contralaterale tuba-
pathologie wordt gevonden tijdens de operatie en 
te organiseren dat zij geopereerd wordt door een 
gynaecoloog die deze ingreep beheerst. 
Met de ESEP2 studie zal inzicht worden verkregen in 
de zwangerschapskansen na salpingotomie bij vrou-
wen met contralaterale tubapathologie. De ESEP2 
studie is een landelijke prospectieve cohortstudie bij 
vrouwen met contralaterale tubapathologie. Vrouwen 
met een EUG en contralaterale tubapathologie hoe-
ven niet gerandomiseerd te worden, maar krijgen in 
principe een salpingotomie. De primaire uitkomst-
maat is tijd tot spontane doorgaande zwangerschap. 
Secundaire uitkomstmaten zijn persisterende trofo-
blast, recidief EUG en start van een oriënterend fer-
tiliteitsonderzoek en/of ART. U wordt hierover nader 
geïnformeerd door uw clustercoördinator fertiliteit. 

Meer informatie op www.studies-obsgyn.nl/esep2.

Samenvatting
Vrouwen met een tubaire EUG en een normale 
contralaterale tuba worden niet sneller spontaan 
zwanger van een doorgaande zwangerschap na 
een salpingotomie in vergelijking met een sal-
pingectomie. Salpingotomie leidt vaker tot PT en 
mogelijk ook vaker tot een recidief EUG.

Trefwoorden
Extra uteriene graviditeit, salpingectomie, salpin-
gotomie, fertiliteit

Summary
In women with tubal EP without contra lateral 
tubal pathology, salpingotomy does not improve 
time to spontaneous ongoing pregnancy preg-
nancy, leads more often to PT and possibly to 
repeat ectopic pregnancy.

Contactgegevens
dr. Femke Mol, gynaecoloog
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam
t  020 5663557
e  f.mol@amc.uva.nl

Belangenverstrengeling of geldelijke bijdragen
Deze trials worden financieel ondersteund door 
ZonMw (920-03-328, 40-00703-97-05-154 en 
91501009) en een subsidie van the Health & Medi-
cal Care Committee of the Region Västra Göta-
land, Sweden. 
De auteur verklaart dat er geen sprake is van 
belangenverstrengeling.



71

Inleiding
Optimale en vroegtijdige herkenning en behandeling 
van pelvic inflammatory disease (PID) en het tubo-
ovarieel abces (TOA) zijn essentieel om de klachten 
te verminderen en late complicaties zoals subferti-
liteit, extra uteriene graviditeit (EUG) en chronische 
buikpijn te beperken. De diversiteit in het gynaeco-
logisch handelen bij PID vormde de aanleiding voor 
het ontwikkelen van een evidence-based richtlijn. 
Eind 2009 werd vanuit de Nederlandse Vereniging 
voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) een richtlijn-
werkgroep samengesteld bestaande uit vijf gynae-
cologen, twee microbiologen en twee richtlijn advi-
seurs voor het ontwikkelen van een evidence-based 
richtlijn. Eind 2011 was de definitieve NVOG richtlijn 
gereed en werd deze geautoriseerd door de leden 
van de NVOG.1 De richtlijn is ontwikkeld voor gynae-
cologen en geeft adviezen voor de diagnostiek en 
behandeling van PID en het TOA. De volledige richt-
lijn, telt 97 pagina’s en is te vinden op www.nvog-
documenten.nl. De grootte van de richtlijn kan er toe 
leiden dat het document door minder gynaecologen 
uit de doelgroep wordt gelezen. In dit artikel geven 
wij een samenvatting van de richtlijn, om u te infor-
meren over de belangrijkste aspecten in de diagnos-
tiek en behandeling van PID en het TOA.

Achtergrond
PID is een ontsteking in het kleine bekken ten 
gevolge van verspreiding van micro-organismen 
doorgaans vanuit de vagina en de cervix naar het 
endometrium, de tubae en aangrenzende structuren. 
Een tubo-ovarieel abces is een niet eerder bestaande 
holte in het ovarium, tuba en/of aangrenzende struc-
turen gevuld met pus. Wanneer er in de richtlijn van 
een TOA wordt gesproken, wordt een TOA bedoeld 
in aanwezigheid van PID. De meest voorkomende 
microbiële flora, betrokken bij PID, zijn afkomstig 
uit de vagina en de cervix met als belangrijkste ver-

wekkers anaerobe gramnegatieve staven waaronder 
Chlamydia trachomatis. Uit een in 2012 gepubliceerd 
artikel, over de jaarlijkse screening voor chlamydia 
in Nederland, blijkt de incidentie van PID 1,9% te zijn 
(19 per 1000 vrouwen per jaar).2 Afhankelijk van de 
ernst van de klachten en het “ziek zijn” wordt PID 
geclassificeerd als “mild” of “gecompliceerd”.
In principe behandelt de huisarts een patiënte met 
een milde PID. In geval van diagnostische twijfel, ern-
stig ziek zijn, onvoldoende herstel of het vermoeden 
op complicaties als abcesvorming zal een huisarts de 
patiënte doorverwijzen naar een gynaecoloog.3 

Diagnostiek van PID en TOA
Het stellen van de diagnose PID is niet eenvoudig: er 
ontbreekt een goud standaard, waardoor in de lite-
ratuur ook geen eenduidige diagnostische criteria 
kunnen worden geduid. De diagnose PID wordt over-
wogen wanneer een patiënte zich presenteert met 
pijn onder in de buik en één van de volgende symp-
tomen: abnormale fluor, koorts (temperatuur boven 
de 38˚C), diepe dyspareunie, slinger/opdrukpijn van 
de cervix bij vaginaal toucher, gevoelige adnexa bij 
vaginaal toucher, intermenstrueel vaginaal bloedver-
lies en contactbloedingen ten gevolge van cervicitis/
endometritis. Verhoogde infectieparameters in de 
laboratoriumuitslag hebben een lage sensitiviteit en 
specificiteit. Van belang is het uitsluiten van de dif-
ferentiële diagnosen die bestaan uit: extra uteriene 
graviditeit (EUG), acute appendicitis, endometriose, 
prikkelbare darm syndroom (en andere gastro-intes-
tinale aandoeningen), urineweginfectie en complica-
ties van een ovariële cyste (-ruptuur of torsie).

Bij verdenking op PID wordt er, bij voorkeur vooraf-
gaande aan het starten van de behandeling, onder-
zoek gedaan naar Neisseria gonorrhoeae en Chlamy-
dia trachomatis door een nucleic acid amplification 
technique (NAAT) in te zetten vanwege de hoge sensi-
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Tabel 1. Overzicht antibiotica voor de behandeling van PID

Type Dosering Toediening Duur 

Eerste keus bij milde PID Ofloxacine +
Metronidazol

400 mg 2dd
500 mg 2dd

oraal
oraal

14 dagen*
14 dagen

Alternatieven bij milde PID Clindamycine +
Ciprofloxacine

Ceftriaxon +
Azitromycine

Moxifloxacine

Ciprofoxacine +
Doxycycline +
Metronidazol

600 mg 3 dd
500 mg 2 dd

500 mg 
1g per week

400 mg 1 dd

500 mg 
200 mg 1 dd
500 mg 2 dd

oraal
oraal

i.m.
oraal

oraal

oraal
oraal
oraal

14 dagen
14 dagen

eenmalig
14 dagen

14 dagen

eenmalig
14 dagen
14 dagen

Positieve test voor N. gonorroeae Behandeling als bij 
milde PID +
Ceftriaxon 500 mg i.v. of i.m. eenmalig

Klinische opname Ofloxacine +
Metronidazol

gevolgd door: 
Ofloxacine + 
metronidazol

Clindamycine +
Gentamicine
gevolgd door:
Clindamycine  
OF 
Gevolgd door
Doxycycline +
Metronidazol

Ceftriaxon +
Doxycycline
gevolgd door:
Doxycycline +
Metronidazol

400 mg 2 dd
500 mg 3 dd

400 mg 2 dd
500 mg 3 dd

900 mg 3 dd
5mg/kg 1 dd

450 mg 4 dd

100 mg 2 dd
500 mg 2 dd

2g 1 dd
100 mg 2 dd

100 mg 2 dd
500 mg 2 dd

i.v.
i.v.

oraal
oraal

i.v.
i.v.

oraal

oraal
oraal

i.v.
i.v.

oraal
oraal

Tenminste  
24 uur

14 dagen*
14 dagen*

Tenminste  
24 uur

14 dagen*

14 dagen*
14 dagen*

Tenminste  
24 uur

14 dagen*
14 dagen*

Actinomyces penicilline-G

gevolgd door:
penicilline-V

10-20 miljoen IU/dag

2-4g/dag

i.v.

oraal

2-6 weken

6-12 maanden*

Overgevoeligheid voor:
- Metronidazol

- Ofloxacine

Clindamycine

Ceftriaxon +
Doxycycline +
Metronidazol

600 mg 3dd

500 mg 
100 mg 2dd
500 mg 2dd

oraal

i.m.
oraal
oraal

14 dagen

eenmalig
14 dagen
14 dagen

i.v.= intraveneus, i.m.= intramusculair, dd= maal daags
* De aangegeven duur betreft hier de totale duur van de orale + intraveneuze behandeling.

tiviteit van deze test voor beide verwekkers. Als mate-
riaal kan een cervixuitstrijk of, indien een diagnosti-
sche laparoscopie wordt verricht, buikvocht worden 
afgenomen. Een banale cervixkweek hoeft niet afge-
nomen te worden, want de uitslag heeft geen gevol-
gen voor de initiële behandeling of voor een eventuele 
behandeling van seksuele partners. De antibiotische 
behandeling richt zich op de meest voorkomende 
verwekkers en bovendien kan het inzetten van een 
banale cervixkweek leiden tot het kweken van com-
mensalen die niet de verwekkers zijn van het ontste-

kingsproces. Micro-organismen die in het buikvocht 
worden gevonden, zijn vaak wel oorzakelijk betrok-
ken bij het ontstekingsproces. Het wordt dan ook 
aangeraden om bij laparoscopie verkregen buikvocht 
wél in te laten zetten voor een banale kweek.

De transvaginale of transabdominale echoscopie is 
de meest toegepaste beeldvormende techniek bij 
patiënten verdacht van PID. Echoscopische kenmer-
ken bij PID zijn een verdikt heterogeen endome-
trium, een vergrote uterus met intracavitair vocht, en 
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vocht in de tubae. Daarnaast kunnen met echoscopie 
TOA’s, ovariële cysten en andere afwijkingen worden 
gediagnosticeerd. Echoscopisch onderzoek wordt 
verricht bij verdenking op PID ter opsporing van een 
TOA en uitsluiting van andere aandoeningen. Beeld-
vormende technieken zoals Computed Tommogra-
fie (CT-scan) en Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
kunnen worden overwogen indien er twijfel is over 
de diagnose PID of bij een onduidelijk echoscopisch 
beeld. Een laparoscopie om een PID te bevestigen 
hoeft niet routinematig te worden verricht, maar kan 
verricht worden in geval van twijfel over de diagnose 
PID. De keuze voor beeldvorming in de vorm van CT/
MRI of laparoscopie dient men te bepalen op basis 
van het klinisch beeld en de beschikbare middelen. 

Antibiotische behandeling
Bij enige verdenking op PID moet zo snel mogelijk 
worden gestart met antibiotische behandeling om de 
klachten te verminderen en de nadelige gevolgen van 
PID, zoals infertiliteit, EUG en chronische buikpijn, te 
voorkomen. 
In het geval van een milde PID is de eerste keuze 
voor orale antibiotische behandeling ofloxacine plus 
metronidazol, beide gedurende 14 dagen. De behan-
deling met ofloxacine geeft een genezingspercentage 
van 95-96%. Goede alternatieven voor orale antibio-
tische behandeling zijn te vinden in het antibiotica-
overzicht in tabel 1, waarin ook de doseringen wor-
den weergegeven. Orale behandeling van PID met 
metronidazol en doxycyline is suboptimaal, met een 
klinisch genezingspercentage van 75%. Indien met 
NAAT, N. gonorrhoeae wordt aangetoond, dient de 
behandeling uitgebreid te worden met eenmalig cef-
triaxon intraveneus (i.v.) of intramusculair (i.m.). 

Klinische opname
De indicaties voor een klinische opname van een 
patiënte met PID zijn: een indicatie tot acuut chirur-
gisch ingrijpen, een klinisch ernstig zieke patiënt, een 
TOA, PID in de zwangerschap, een immuungecom-
promitteerde patiënte, een uitblijvende respons op 
orale therapie, of wanneer er sprake is van resorp-
tieproblematiek waardoor de antibiotica niet anders 
dan intraveneus kunnen worden toegediend.
De eerste keus voor klinische behandeling van PID 
is een intraveneuze behandeling van tenminste 24 
uur met levofloxacine en metronidazol gevolgd door 
orale behandeling met ofloxacine en metronidazol 
voor een totaal van 14 dagen. Alternatieve klinische 
behandelingen worden vermeld in tabel 1. Er wordt 
gesproken van een niet succesvolle behandeling, 
nadat tenminste 72 uur intraveneus antibiotische 
behandeling is gegeven. Bij verslechtering van het kli-
nisch beeld (ook binnen 72 uur) wordt geadviseerd 
de diagnose en het antibioticaregime te heroverwe-
gen, evenals te overwegen of er een indicatie is voor 
aanvullende beeldvorming en chirurgisch ingrijpen.

PID en een intra-uteriene device
Bij verdenking op een PID kan men overwegen een 
aanwezig intra-uteriene device (IUD) te verwijderen 
en starten met antibiotische behandeling. Het IUD 
hoeft niet per se verwijderd te worden, aangezien de 
wetenschappelijke literatuur geen duidelijk klinisch 
voordeel laat zien.
Wanneer er 72 uur na het starten van antibiotische 
behandeling geen verbetering van het ziektebeeld 
is, moet worden overwogen het IUD alsnog te ver-
wijderen. Om bescherming tegen een bacteriëmie 
of sepsis te bewerkstelligen kan het IUD verwijderd 
worden nadat minimaal een half uur intraveneuze 
antibiotica of nadat een uur tevoren orale antibiotica 
toegediend zijn. Bij PID ten gevolge van een Actino-
myces-infectie, wordt aanbevolen het IUD te verwij-
deren omdat Actinomyces zich hecht aan een vreemd 
lichaam. Bij PID met TOA wordt ook aanbevolen het 
IUD te verwijderen. Wanneer besloten wordt het IUD 
te verwijderen, moet er acht geslagen worden op de 
anticonceptie. 

Behandeling van gecompliceerde PID: TOA, 
Actinomyces-infectie
In geval van een TOA kan eenzelfde antibiotische 
behandeling worden gestart als aanbevolen bij de 
primaire intraveneuze antibiotische behandeling. Bij 
patiënten met een verhoogde kans op onvoldoende 
respons (zoals bij dubbelzijdige abcessen, een eer-
dere PID of een TOA met een diameter >8 cm of 
volume >100 ml) moet overwogen worden een echo- 
of CT-geleide abcesdrainage uit te voeren in combi-
natie met antibiotische therapie. Wanneer er twijfel 
is over de aanwezigheid van een Actinomyces-infec-
tie kan een CT-geleide of laparoscopische biopsie 
worden uitgevoerd alvorens chirurgisch te intervenië-
ren. Bij aangetoonde Actinomyces, verdient antibioti-
sche therapie, met intraveneus penicilline-G, gevolgd 
door een lange periode penicilline-V de voorkeur, 
zodat uitgebreide chirurgie kan worden voorkomen. 
Bij een laparoscopische behandeling in de acute fase 
verdient alleen spoelen met drainage de voorkeur 
boven extirpatie van aangedaan weefsel. 

Counseling
Het is van belang om patiënten die voor PID wor-
den behandeld goed voor te lichten door de pati-
ente informatie te geven over de volgende punten: 
het ziektebeeld en de oorzaken hiervan, het belang 
van de behandeling en het afmaken van de antibi-
oticakuur, de mogelijke bijwerkingen van de behan-
deling, de antibiotische behandeling in het geval van 
overgevoeligheid, de potentieel nadelige gevolgen 
van PID (infertiliteit, EUG, chronische buikpijn), de 
toegenomen kans op infertiliteit bij recidief-PID en 
het advies condooms te gebruiken om de kans op 
recidief-PID t.g.v. een SOA te beperken. Ook wordt 
de eventuele screening en behandeling van seksuele 
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partners bij een PID t.g.v. een SOA besproken. In het 
geval van een opname hoort de patiënte in begrijpe-
lijke woorden geïnformeerd te worden over het wan-
neer en waarom van de ziekenhuisopname.

Met dank aan alle werkgroep leden die deelnamen 
aan de ontwikkeling van de evidence-based NVOG-
richtlijn Pelvic inflammatory disease en het Tubo-
ovarieel abces: dr. A.H. Adriaanse, gynaecoloog, 
Mw. dr. P.M.J. Geomini, gynaecoloog, Mw. dr. J.A.F. 
Huirne, gynaecoloog, Mw. drs. C.L. van der Wijden, 
gynaecoloog, MPH, dr. N.L.A. Arents, arts-microbio-
loog, dr. A.P. van Dam, arts-microbioloog en Ir. T.A. 
van Barneveld, klinisch epidemioloog.

Intro
Vroegtijdige diagnostiek en behandeling van pel-
vic inflammatory disease zijn noodzakelijk om 
de symptomen en complicaties te verminderen. 
De diversiteit in het gynaecologisch handelen 
was de aanleiding voor het ontwikkelen van een 
evidence-based richtlijn, waarin adviezen worden 
gegeven voor de diagnostiek en behandeling van 
vrouwen met PID en TOA. 
 
Samenvatting
De incidentie van pelvic inflammatory disease 
(PID) onder de vrouwelijke populatie in Neder-
land wordt geschat op 1,9% per jaar. Vroegtijdige 
diagnostiek en behandeling van PID en het tubo-
ovarieel abces (TOA) zijn essentieel om de klach-
ten te verminderen en late complicaties zoals 
subfertiliteit, extra uteriene graviditeit (EUG) en 
chronische buikpijn te beperken. De diversiteit 
in het gynaecologisch handelen bij PID vormde 
de aanleiding voor het ontwikkelen van een evi-
dence-based richtlijn. Deze richtlijn geeft adviezen 
over de diagnostiek van PID en TOA, antibiotische 
behandeling, de indicaties en het beleid bij klini-
sche opname, PID en een intra-uteriene device, de 
behandeling van gecompliceerde PID en counse-
ling van de patiënte.

Trefwoorden
Pelvic inflammatory disease, Tubo-ovarieel abces, 
PID, TOA, NVOG-richtlijn

Summary
Each year, approximately 1.9% of the Dutch 
female population is affected by pelvic inflamma-
tory disease (PID). Early diagnosis and treatment 
of PID are essential to reduce complaints and limit 
late complications of chronic pelvic pain and sub-
fertility. There is no diagnostic golden standard 
for the diagnosis of PID, resulting in uncertainty 
in diagnosing PID and marked variations in its 
management. Because of this diversity, a Dutch 
evidence-based guideline was developed, which 
gives advices on the diagnostic process and treat-
ment of PID. 
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verzending werden herinneringsmails verzonden aan 
de non-responders. De antwoorddata zijn geëxpor-
teerd naar Microsoft Excel 2003 en daarmee geanaly-
seerd. Per vraag werd berekend welk percentage van 
de respondenten het ‘met de richtlijn corresponde-
rende’ antwoord gaf. 
 
Resultaten vragenlijstonderzoek
De responsratio op de vragenlijst was 35% (229/650). 
Vanuit 85 van de 102 (85%) door ons benaderde kli-
nieken/maatschappen, reageerde ten minste één 
gynaecoloog. De percentages in tabel 1 tonen de ver-
deling van de antwoorden over de alternatieven. In 
de blauwgekleurde vakjes het percentage gynaecolo-
gen dat een ‘met de richtlijn corresponderend’ ant-
woord gaf.

Diagnostiek van PID en TOA
Zestien procent van de respondenten zou conform 
de richtlijn alleen een nucleid acid amplification test 
(NAAT) op Chlamydia en N. gonorrhoeae inzetten. 
Wanneer er een laparoscopie verricht wordt bij een 
patiënte met de verdenking op PID, zou 75% van de 
respondenten handelen volgens de richtlijn en buik-
vocht afnemen voor een NAAT en een banale kweek. 
Unaniem en conform de richtlijn werd geantwoord 
dat er bij de verdenking op PID een echo verricht 
moet worden. 

Antibiotische behandeling
53 % van de respondenten zou conform de richtlijn 
bij verdenking op een milde PID direct met antibioti-
sche behandeling starten. 28% van de gynaecologen 
zou conform de richtlijn handelen, en als primaire 
antibiotische therapie behandelen met ofloxacine 
400 mg 2 dd oraal plus metronidazol 500 mg 2 dd 
oraal, beide gedurende 14 dagen. Bij een positieve 
test op N. gonorrhoeae, gaf 67% van de gynaecolo-
gen aan te handelen volgens de richtlijn en de behan-
deling uitbreiden met ceftriaxon 500 mg intraveneus 
of intramusculair.

Inleiding
Optimale en vroegtijdige herkenning en behandeling 
van Pelvic Inflammatory Disease (PID) en het tubo-
ovarieel abces (TOA) zijn essentieel om de klachten 
te verminderen en late complicaties zoals subferti-
liteit, extra-uteriene graviditeit (EUG) en chronische 
buikpijn te beperken. De diversiteit in het gynae-
cologisch handelen bij PID was de aanleiding voor 
het ontwikkelen van een evidence-based richtlijn. 
Om inzicht te krijgen in het handelen van de Neder-
landse gynaecoloog bij PID werd, voorafgaande aan 
de publicatie van de richtlijn, een vragenlijstonder-
zoek verricht. Door de resultaten van het vragen-
lijstonderzoek te vergelijken met de inhoud van de 
richtlijn, identificeerden we de verschillen tussen ‘de 
huidige gynaecologische praktijkvoering ten aanzien 
van PID’ en de adviezen die in het richtlijn document 
zijn opgenomen. De bevindingen van het vragenlijst-
onderzoek geven derhalve de uitdagingen aan voor 
het optimaliseren van de zorg bij patiënten met PID.

Vragenlijstonderzoek naar Nederlandse 
Gynaecologische praktijk bij PID
Aan de hand van de PID richtlijn werd een vragenlijst 
ontwikkeld (zie tabel 1). Per richtlijnhoofdstuk werden 
twee à drie meerkeuzevragen geformuleerd die wer-
den gevalideerd door de leden van de pijler benigne 
gynaecologie. De definitieve vragen hadden betrek-
king op de volgende onderwerpen uit de PID richtlijn: 
-  het microbiologisch onderzoek (vragen 1 en 2),
- het beeldvormend onderzoek (vraag 3),
- het intra-uteriene device (IUD) (vragen 4 en 5),
-  de primaire antibiotische behandeling (vragen 6, 7 
en 8) en 

-  de behandeling van gecompliceerde PID (vragen 9, 
10 en 11).

Er werd een willekeurige selectie gemaakt van 650 
potentiële deelnemers uit het ledenbestand van de 
NVOG. De vragenlijst werd eind juni 2011 met het 
online enquêteprogramma NetQuestionnaires ver-
stuurd. Drie weken en vier maanden na de eerste 
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onderzoeksinstrument beperkingen, zoals het risico 
op non-respondent bias en het Hawthorne-effect. 
Individuen die niet hebben meegedaan zouden de 
vragenlijst totaal anders ingevuld kunnen hebben 
terwijl respondenten wellicht sociaal wenselijke ant-
woorden geven vanwege het feit dat ze geselecteerd 
zijn voor het onderzoek. Ondanks deze effecten vol-
gen uit dit vragenlijstonderzoek, waarin 85% van de 
gynaecologische klinieken en maatschappen zijn ver-
tegenwoordigd, concrete aandachtspunten voor de 
praktijkvoering. De nieuwe richtlijn geeft daarin een 
duidelijk advies. 

Met de introductie van de richtlijn en de resultaten 
van ons vragenlijstonderzoek beogen wij erop te 
attenderen dat de zorg voor patiënten met PID en/
of TOA uniformer en beter kan. Om deze optimalise-
ring te bewerkstelligen, is de klinische implementatie 
van de evidence-based ontwikkelde NVOG-richtlijn 
van groot belang. Het implementeren van richtlijnen 
kan bevorderd worden door bijvoorbeeld de inhoud 
ervan te bespreken binnen de gynaecologische maat-
schap of door een lokaal protocol te ontwikkelen 
dat aansluit bij de richtlijn. Ten slotte geldt voor alle 
richtlijnen dat ze doorgaans ondersteunend werken 
voor de professional, en dat de kans op een willekeu-
rige en onprofessionele benadering bij het gebruik 
van richtlijnen afneemt.1 
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Met dank aan alle respondenten van de vragenlijst. 

PID en IUD
46% van de respondenten gaf aan dat het IUD even-
tueel, maar niet per se, verwijderd kan worden, en 
dat het inzetten van een kweek geen nut heeft. In het 
geval van een infectie met Actinomyces gaf 76% aan, 
conform de richtlijn, het IUD te verwijderen. 

Behandeling van een gecompliceerde PID: TOA, Acti-
nomyces-infectie
Als behandeling van een TOA, antwoordde 56% 
van de gynaecologen de in de richtlijn vermelde 
intraveneuze antibiotische behandeling toe te die-
nen: ofloxacine plus metronidazol i.v. gevolgd door 
ofloxacine plus metronidazol oraal voor een totaal 
van 14 dagen. 32% van de gynaecologen zou con-
form de richtlijn, bij patiënten met een eerdere PID 
en een TOA met een diameter van 9 cm (gerelateerd 
aan een verhoogde kans op onvoldoende respons op 
antibiotische therapie) aanvullend op intraveneuze 
behandeling met antibiotica, een echo- of CT-geleide 
abcesdrainage uitvoeren. Bij twijfel aan de diagnose 
Pelviene Actinomyces zou bijna 60% van de gynae-
cologen, in overeenstemming met de richtlijn, een 
CT-geleide of laparoscopische punctie van het proces 
laten verrichten en het materiaal laten beoordelen 
door de patholoog en microbioloog. 

Bespreking
Uit de resultaten van het vragenlijstonderzoek blijkt 
er grote variatie te zijn tussen de huidige gynaeco-
logische praktijkvoering ten aanzien van PID en het 
TOA en de aanbevelingen in de recente NVOG-richt-
lijn. De uitdagingen voor het optimaliseren van de 
zorg bij patiënten met PID liggen zowel binnen de 
diagnostiek als de behandeling. Zo blijkt dat bij de 
verdenking op een PID een groot deel van de respon-
denten een banale cervix kweek zou inzetten, terwijl 
dat niet nodig is. Ongeveer de helft zou een aanwe-
zig IUD altijd verwijderen, hoewel de wetenschappe-
lijke onderbouwing daartoe ontbreekt. De gedachte 
over zowel het moment van starten met antibiotische 
behandeling als de keuze en dosering van het type 
antibioticum, is niet up to date. Slechts een kleine 
meerderheid zou bij een patiënte, met PID in de dif-
ferentiaal diagnose, conform de richtlijn direct star-
ten met antibiotische behandeling. Hoewel reeds 
in de in 2002 gepubliceerde CBO-richtlijn: ‘SOA en 
herpes neonatorum’ werd aanbevolen milde PID te 
behandelen met ofloxacine en metronidazol, behan-
delt het merendeel van de respondenten deze met 
andere antibiotica.

De representativiteit van het verrichte vragenlijst-
onderzoek is te bediscussiëren. Bij het onderzoek 
werd door deelnemers opgemerkt dat de gegeven 
antwoordopties te beperkt waren (onvoldoende 
alternatieven), waardoor vragen niet goed te beant-
woorden waren. Daarnaast hebben vragenlijsten als 
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Tabel 1. Vragenlijst diagnostiek en behandeling bij pelvic inflammatory disease en het tubo ovariele abces.

1.  Bij een patiënte met verdenking op PID zet u een banale 
cervixkweek en een NAAT (Nucleic Acid Amplification 
Test, PCR = NAAT) op Chlamydia èn N. gonorrhoe in.

2.  Wanneer ik een laparoscopie verricht bij een patiënte 
met de verdenking op PID, neem ik buikvocht af voor 
een banale kweek en NAAT (PCR) op Chlamydia èn 
N. gonorrhoe.

4.  Indien een patiënte met verdenking op PID een IUD 
(Intra-Uterine Device) heeft, moet men het IUD altijd 
verwijderen; het IUD hoeft niet ingestuurd te worden 
voor kweek op pathogene micro-organismen

3.  Bij de verdenking op PID, hoef ik geen echo te (laten) 
verrichten.

A Nee, ik laat alleen een banale cervix-kweek 
inzetten

1%

B Nee, ik laat alleen een NAAT (PCR) op 
Chlamydia en N. gonorrhoe inzetten

16%

C Ja, ik laat beide inzetten: zowel een banale 
cervixkweek als een NAAT (PCR) op Chlamydia 
èn N. gonorrhoe

83%

D Nee, ik laat geen van de bovenstaande tests 
inzetten

0%

A Onjuist, ik zou bij de laparoscopie buikvocht 
afnemen en alleen een banale kweek in laten 
zetten

9%

B Onjuist, ik zou bij de laparoscopie geen 
buikvocht afnemen voor de bovenstaande tests

9%

C Onjuist, ik zou bij de laparoscopie buikvocht 
afnemen en alleen een NAAT (PCR) op 
Chlamydia èn N. gonorrhoe inzetten

7%

D Juist, ik zou bij de laparoscopie buikvocht 
afnemen en laten testen: zowel een banale 
kweek als een NAAT (PCR) op Chlamydia èn N. 
gonorrhoe

75%

5.  Als er de verdenking is op een onderliggende infectie 
met Actinomyces bij PID en de patiënte een IUD heeft, 
wat doet u dan met het IUD?

6.  U ziet op uw polikliniek een 35-jarige patiënte met pijn 
in de onderbuik. De diagnose PID staat in uw differen-
tiaal diagnose. Wat doet u?

7.  Wat geeft u als primaire antibiotische behandeling bij 
een patiënte met de verdenking op milde PID?

8.  Er is N. Gonorroe aangetoond bij een patiënte met PID. 
Welk antibioticum voegt u toe aan het antibiotische 
regime?

A Bij de verdenking op een infectie met 
Actinomyces, verwijder ik het IUD

76%

B Bij de verdenking op Actinomyces bespreek en 
overweeg ik met de patiënte of we het IUD laten 
zitten of verwijderen

17%

C Bij de verdenking op een infectie met 
Actinomyces, laat ik het IUD zitten

7%

A Ik start direct met antibiotische behandeling 53%

B Ik wacht tot er meer duidelijkheid is over de 
diagnose voordat ik start met antibiotische 
behandeling

39%

C Ik laat de patiënte de volgende dag terug 
komen, als de klachten dan niet zijn afgenomen 
start ik met antibiotische behandeling

8%

A Ceftriaxon 500 mg eenmalig intramusculair 
(i.m.) gevolgd door doxycycline 100 mg 2 dd 
oraal plus metronidazol 500 mg 2 dd oraal voor 
een totaal van 14 dagen

8%

B Doxycycline 100 mg 2 dd oraal plus 
metronidazol 500 mg 2 dd oraal voor een totaal 
van 14 dagen

36%

C Ceftriaxon 500 mg eenmalig intramusculair 
(i.m.) gevolgd door doxycycline 100 mg 2 dd 
oraal plus metronidazol 500 mg 2 dd oraal voor 
een totaal van 7 dagen

10%

D Ofloxacine 400 mg 2 dd oraal plus metronidazol 
500 mg 2 dd oraal, beide voor een totaal van 
14 dagen

28%

E Ofloxacine 400 mg 2 dd oraal plus metronidazol 
500 mg 2 dd oraal, beide voor een totaal van 
7 dagen

18%

A Ceftriaxon 67%

B Ciprofloxacine 25%

C Gentamycine 2%

D Azitromycine 6%

A Dat klopt niet, het IUD moet worden verwijderd 
en op kweek worden gezet

33%

B Dat klopt niet, het IUD kan eventueel worden 
verwijderd, maar het heeft geen zin het op 
kweek te zetten

46%

C Dat klopt, het IUD moet altijd worden 
verwijderd, maar het heeft geen zin het op 
kweek te zetten

21%

A Dat klopt, ik regel niet altijd een echo bij de 
verdenking op PID, want de uitslag zal geen 
invloed hebben op de behandeling die ik inzet

0%

B Dat klopt, ik stel de diagnose PID op grond van 
klinische bevindingen

0%

C Dat klopt niet, ik zorg ervoor dat er een echo 
gemaakt wordt om eventuele TOA’s op te 
sporen en andere pathologie uit te sluiten

100%
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9.  Welke primaire intraveneuze antibiotica zou u voor-
schrijven als een patiënte een TOA heeft?

10.  Wat zou u doen als er twijfel is over de diagnose pelvi-
ene actinomycose en u een maligniteit wilt uitsluiten?

11.  U heeft een 35 jarige patiënte met de verdenking op een 
enkelzijdige TOA met een diameter van 9 cm opgenom-
en. Haar voorgeschiedenis vermeld 8 maanden geleden 
een milde PID, waarvoor zij orale antibiotica kreeg en 
goed opknapte. U gaat haar nu behandelen met intrave-
neuze antibiotica. Wat is uw verdere beleid?

A Ik behandel het TOA met: clindamycine 900 
mg 3 dd i.v. plus gentamicine 5 mg/kg 1 dd i.v. 
gevolgd door clindamycine 450 mg 4 dd oraal 
voor een totaal van 14 dagen

12%

B Ik behandel het TOA met: ofloxacine 400 mg 
2 dd i.v. plus metronidazol 500 mg 2 dd i.v. 
gevolgd door ofloxacine 400 mg 2 dd oraal plus 
metronidazol 500 mg 2 dd oraal voor een totaal 
van 14 dagen

56%

C Ik behandel het TOA met: doxycycline 100 mg 
2 dd i.v. gevolgd door doxycycline 100 mg 2 dd 
oraal plus metronidazol 500 mg 2 dd oraal voor 
een totaal van 14 dagen

32%

A Het CA 125 bepalen en een CT scan laten 
maken. Op basis van het CA 125 en de 
beeldvorming (CT) een maligniteit uitsluiten

38%

B Een CT-geleide of laparoscopische punctie van 
het proces verrichten en het materiaal laten 
beoordelen door de patholoog en microbioloog

55%

C Een exploratieve laparotomie verrichten 7%

A Ik zou een laparotomie of laparoscopie 
verrichten, waarbij ik het adnex met TOA 
unilateraal verwijder en het aangedane weefsel 
draineer en spoel

25%

B Ik zou een echo of CT-geleide drainage van het 
TOA (laten) verrichten

32%

C Ik zou 72 uur expectatief blijven, tenzij 
verslechtering optreedt

43%

De antwoordmogelijkheden uitgezet tegen het 
percentage respondenten. Het juiste alternatief is 
blauw weergegeven.

Introductie
Om inzicht te krijgen in het handelen van de Neder-
landse gynaecoloog bij PID, werd een vragenlijston-
derzoek ontwikkeld. In dit artikel bespreken we de 
resultaten van het vragenlijstonderzoek en geven 
we aan waar de uitdagingen liggen voor het opti-
maliseren van de zorg om patiënten met PID.

Samenvatting
Sinds 2011 bestaat er een richtlijn ‘pelvic inflam-
matory disease en het tubo-ovarieel abces’ van 
Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en 
Obstetrie (NVOG). Om inzicht te krijgen in het 
handelen bij pelvic inflammatory disease (PID), 
hebben we een vragenlijstonderzoek verricht 
onder Nederlandse gynaecologen. De resultaten 
van het vragenlijstonderzoek hebben we vergele-
ken met de inhoud van de NVOG richtlijn. Er blijkt 
veel variatie te zijn in het beleid van de gynaeco-
logen en hun aanpak verschilt dan ook vaak van 
wat in de richtlijn wordt geadviseerd. Een goede 
implementatie van de NVOG-richtlijn is van groot 
belang voor het optimaliseren en uniformeren van 
zorg voor patiënten met PID.

Trefwoorden
Pelvic inflammatory disease, Tubo-ovarieel abces, 
PID, TOA, NVOG-richtlijn, vragenlijstonderzoek

Summary
A survey was performed to get insight in the Dutch 
gynaecological practice concerning the diagnostics 
and management for patients with PID. The diffe-
rences between ‘practice’ and what is recommen-
ded in the guideline were identified. We found 
substantial variety between the Dutch gynaecolo-
gical practice and the recommendations given in 
the guideline. By publishing these results our aim 
is to encourage gynaecologists to implement the 
guideline to increase evidence-based medicine 
and reduce variations in clinical care for patients 
with PID. 

Keywords
Pelvic inflammatory disease, Tubo-Ovarian abscess, 
PID, TOA, Dutch gynaecological practice, survey
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een normale uterus in AVF met evident opstootpijn. 
Bij transvaginale echografie wordt een uterus in AVF 
gezien met een streepvormig cavum, beiderzijds nor-
male adnexa en geen vrij vocht. Aanvullend onder-
zoek toont een normaal CRP (0,42 mg/L) en normaal 
leukocytenaantal van 9,7x109/L. Het sediment is 
schoon en de zwangerschapstest is negatief. 
Omdat mevrouw toenemende buikpijn aangeeft 
ondanks NSAID-gebruik, wordt eerst de chirurg in 
consult gevraagd. Deze stelt een proefbehandeling 
met lidocaïne in de voorste buikwand in, zonder 
effect. Hierna wordt bij de verdenking op een moge-
lijke uretersteen een X-BOZ en een echo van de nie-
ren gemaakt: beiden zonder afwijkingen. 
Gezien de toename van de pijnklachten zonder dui-
delijke diagnose wordt dezelfde avond nog besloten 
tot een diagnostische laparoscopie. Hierbij hangt ter 
hoogte van de linker tuba de Filshie-clip aan een 
peritoneum strengetje dat enkele malen is getor-
deerd. (fig. 1) De tubastomp is hier fors rood. De 
Filshie-clip wordt losgemaakt en verwijderd. Verder 
worden er intra-abdominaal geen afwijkingen gezien. 
Direct postoperatief is mevrouw klachtenvrij en ver-
laat daags na de ingreep onze kliniek in goede con-
ditie. Tijdens de nacontrole, zes weken postoperatief 
geeft mevrouw aan sinds het verwijderen van de Fil-
shie-clip geheel pijnvrij te zijn. 

Beschouwing
Tot enkele jaren geleden werd een laparoscopische 
sterilisatie veelvuldig uitgevoerd, waarbij de tuba 
beiderzijds worden afgesloten door het plaatsen 
van ringen (Falope) of clips (Filshie). In de literatuur 
zijn er geen case-series of cohortstudies beschreven 
over dit onderwerp. Langdurige buikpijn als gevolg 
van een Filshie-clip werd voor het eerst beschreven 
in een case-report in 1997.1 In deze casus onder-
vond de patiënt direct na plaatsing van de Filshie-
clips reeds buikpijn die aanhield ondanks pijnstilling. 
Na een maand werden in verband met de aanhou-
dende buikpijn de clips verwijderd waarna de pijn 
verdween als sneeuw voor de zon. Sinds die tijd zijn 
er verscheidene case-reports gepubliceerd in het 
kader van buikpijn in relatie tot de Filshie- clips. Er 
zijn casus beschreven waar vijf jaar na plaatsing nog 
steeds buikpijn wordt ervaren.2

Late complicaties van Filshie-clips applicatie zijn 

Buikpijn is een frequent voorkomende klacht in 
de geneeskunde. Buikpijn kan het gevolg zijn van 
diverse pathofysiologische processen en heeft 
een scala aan oorzaken variërend van levensbe-
dreigend tot onschuldig. Van alle patiënten op de 
Spoedeisende Hulp heeft 10-30% acute buikpijn. 

Casus
Patiënte A, een 39-jarige para twee, meldt zich via 
de huisarts op ons spoedspreekuur aan het einde 
van de middag, in verband met pijn linksonder in 
de buik. Haar voorgeschiedenis vermeldt alleen een 
laparoscopische sterilisatie in 2003. Zij vertelt deze 
buikpijn al vaker te hebben ervaren maar dat deze 
episodes van pijn voorheen na maximaal een uur 
voorbij waren. Nu is de pijn peracuut ontstaan bij 
het ontwaken deze ochtend. De pijn is continu aan-
wezig met daarbij af en toe een stekende pijn. De 
houding waarbij de minste pijn wordt ervaren is in 
zijligging of tijdens rondlopen. Mevrouw is iets mis-
selijk van de pijn maar heeft niet gebraakt. De mictie 
en defecatie verlopen ongestoord, al veroorzaakt het 
zetten van druk wel de pijnklachten. Daarbij heeft zij 
een regelmatige cyclus van 28 dagen met altijd een 
hevige menses gedurende zeven dagen. Er is geen 
sprake van tussentijds bloedverlies of fluorklachten. 
Mevrouw is nu in de tweede week van haar cyclus.
Bij lichamelijk onderzoek zien wij een niet-zieke 
mevrouw met een temperatuur van 37,0°C. Er is 
drukpijn linksonder in de buik. De locatie is met een 
vinger aan te wijzen. Het abdomen is verder soe-
pel. Bij gynaecologisch onderzoek is er sprake van 

Casuïstiek

Buikpijn als gevolg van een Filshie-clip?
drs. J. van de Ven  AIOS gynaecologie
drs. S.A. ter Haar - van Eck  gynaecoloog 
Maxima Medisch Centrum, afdeling obstetrie en gynaecologie, Eindhoven-Veldhoven 

Figuur 1. De Filshie-clip ter hoogte van de linker tuba 
hangt aan een peritoneum strengetje (zwarte pijl) 
over het ligamentum rotundum en is getordeerd.  
De linker tuba daaronder is onderbroken. 

02
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satie in de voorgeschiedenis, in de afwezigheid van 
andere pathologie, sprake kan zijn van een compli-
catie van de Filshie-clip. Een eventuele (peritoneale) 
migratie van de Filshie-clip kan zelfs jaren na plaat-
sing nog buikpijnklachten veroorzaken. 
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zeldzaam en niet-specifiek. Deze complicaties kun-
nen bestaan uit: tubanecrose, sterilisatie ‘failure’ 
(0,7%), clip-torsie en migratie (0,6%).2 Zeldzame 
migraties van een Filshie-clip in de blaas, perito-
neum, appendix, vagina of zelfs door de voorste 
buikwand zijn beschreven.3-5 
In de cochranereview ‘Techniques for the interrup-
tion of tubal patency for female sterilisation’ worden 
enkele gerandomiseerde studies beschreven die rap-
porteren over pijn na plaatsing van Filshie-clips in 
vergelijking met de Hulka-clip, Falope-ring, elektro-
coagulatie of gemodificeerde Pomeroymethode. 
Als grootste nadeel van de clips, in vergelijking met 
elektrocoagulatie, wordt de postoperatieve pijn 
genoemd. In de data-analyse daarentegen worden in 
de studies die de Filshie-clip vergelijken met de eer-
der genoemde methoden geen gegevens gevonden 
over pijn, langer bestaand dan 24 uur na de ingreep. 
Conclusie van deze review is dat alle technieken 
effectief zijn in het voorkomen van zwangerschap en 
weinig bijwerkingen kennen.6

Bij onze patiënte bleek er sprake te zijn van een zeld-
zaam voorkomende complicatie van de Filshie-clip: 
peritoneale migratie en torsie. Na verwijderen van de 
clip, negen jaar eerder geplaatst, was ze pijnvrij.

Conclusie
Met deze casus willen wij benadrukken dat er bij een 
vrouw met buikpijn, met een laparoscopische sterili-

Samenvatting
Buikpijn is een frequent voorkomende klacht in de 
geneeskunde. Wij beschrijven een casus waarin 
een 39 jarige vrouw zich presenteert met progres-
sieve buikpijn waarbij door zowel gynaecoloog, 
chirurg als uroloog geen pathologie wordt aange-
toond. Mevrouw heeft een laparoscopische ste-
rilisatie door middel van Filshie clips in de voor-
geschiedenis. Gezien toename van de klachten 
zonder duidelijke diagnose wordt er een diagnos-
tische laparoscopie verricht waarbij blijkt dat een 
van de Filshie clips peritoneaal is gemigreerd en 
getordeerd. Na het verwijderen van deze clip is 
mevrouw direct klachtenvrij. 
Wij willen benadrukken dat er bij een vrouw 
met buikpijn, met een laparoscopische sterilisa-
tie in de voorgeschiedenis, in de afwezigheid van 
andere pathologie, sprake kan zijn van een com-
plicatie van de Filshie clips. Een eventuele (peri-
toneale) migratie van deze clip kan zelfs jaren na 
plaatsing nog buikpijnklachten veroorzaken.

Summary
Abdominal pain is a common symptom. We report 
a case of progressive abdominal pain in a 39-year-
old woman, without a clear diagnosis. Transvagi-

nal sonography, general sonography of the kidney, 
appendix and X-abdomen were all normal. She 
had a laparoscopic sterilization with Filshie clips 
in her history. During a diagnostic laparoscopy 
it became clear that one of the Filshie clips was 
migrated and rotated. Immediately after removal 
of this clip she was free of symptoms.
We want to emphasize that in a woman with 
abdominal pain, with a laparoscopic sterilization 
in history, in the absence of other pathology, there 
may be a complication of the Filshie clips.  Migra-
tion of a Filshie clip may cause abdominal discom-
fort even years after application. 

Trefwoorden
Buikpijn, Filshie clip, migratie, sterilisatie
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Abdominal pain, Filshie clip, migration, sterilization 
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Mededeling van Gedeon Richter

Farmabedrijf Gedeon Richter: 
nieuw in Benelux 

B
innenkort worden er in België 

en Nederland gynaecologische 

geneesmiddelen ter beschikking 

gesteld door het farmaceutische 

bedrijf Gedeon Richter. Dit bedrijf doet 

daarmee haar intrede in de Benelux. 

Isabelle De Walsche, de kersverse 

managing director, stelt ons de 

nieuwkomer voor.

Een nieuwe naam  
in de Belgische  
farma-industrie
Isabelle De Walsche: Gedeon Richter is 

inderdaad een nieuwe firma in België, 

Luxemburg en Nederland. Van oorsprong 

is het echter een Hongaars bedrijf dat 

reeds in 1901 is opgericht door een 

apotheker met dezelfde naam. Het bedrijf 

was tot voor kort hoofdzakelijk actief 

in Oost-Europa en Rusland. Historisch is 

Gedeon Richter steeds op gynaecologie 

toegespitst geweest. Ondertussen is het 

bedrijf sterk geëvolueerd en is het zich 

ook op andere specialismen beginnen 

te richten. Gedeon Richter heeft in het 

verleden ook de keuze gemaakt om meer 

in branded generics te investeren. Nu 

wordt echter opnieuw de richting van 

innovatieve producten ingeslagen.

Om snel verder te kunnen uitbreiden 

heeft Gedeon Richter een gedeelte van de 

portfolio van Grünenthal overgenomen. 

Daarenboven is er in Boedapest een heel 

modern centrum opgericht voor research 

& development met twee pipelines voor 

ontwikkeling, gericht op gynaecologie 

en neurowetenschappen. In 2010 

volgde de overname van het Zwitsere 

PregLem, een biotechbedrijf met een 

zeer mooie pipeline, dat gespecialiseerd 

is in gynaecologie. Die overname leidde 

tot een groter wordende interesse in 

West-Europa, waar Gedeon Richter wel al 

licentiecontracten had afgesloten, maar 

geen eigen filialen had. Ondertussen is 

Gedeon Richter nu in bijna alle West-

Europese landen gevestigd. In mei 2012 

zijn we in Brussel van start gegaan, voor 

de Benelux. De totaalomzet van het bedrijf 

bedraagt iets meer dan 1.100 miljoen euro. 

Over de hele wereld stelt het bedrijf  

11.000 personen tewerk.

Therapeutische 
domeinen

Het eerste product, dat via de overname 

van PregLem de Europese goedkeuring 

heeft gekregen, is Esmya® (ulipristal), een 

selectieve progesteronreceptormodulator 

voor de pre-operatieve behandeling van 

myomen van de uterus. Daarnaast zullen 

we ook verschillende orale contraceptiva 

commercialiseren. Er is heel wat veranderd 

in het landschap van de gynaecologie 

wat farmaceutische firma’s betreft. 

Gevestigde namen lijken zich wat uit de 

gynaecologie terug te trekken, terwijl 

er nieuwe spelers, waaronder Gedeon 

Richter, de kop opsteken. We willen 

enerzijds basisproducten aanbieden, 

zoals een betrouwbaar contraceptivum, 

en anderzijds innovatieve producten 

ontwikkelen. Voor de behandeling van 

endometriose zitten bijvoorbeeld nog een 

steroïdensulfatase-inhibitor en  

C-Jun-N-kinase-inhibitor in de pijplijn.

Contacten met artsen
Vanaf maart komt er een verkoopsteam 

met acht vertegenwoordigers, vier 

voor België en Luxemburg en vier voor 

Nederland, die de gynaecologen zullen 

bezoeken. Voor het bezoeken van 

huisartsen in verband met anticonceptie 

werken we samen met een ‘syndicated 

team’. We willen eveneens graag 

samenwerken met artsen via de grote 

lokale congressen en evenementen en 

via professionele organisaties zoals de 

GGOLFB, de VVOG en de NVOG.  

Door middel van deze samenwerking 

en onze innovatieve reseach hopen we 

op termijn een echte partner van de 

gynaecoloog te kunnen worden.

Isabelle De Walsche,  
managing director van Gedeon Richter
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Drie maanden Melbourne

Drie maanden verwonderen over o.a.
radiotherapie bij FIGO-II ovariumcarcinoom

dr. C.D. de Kroon   gynaecoloog-oncoloog Leids Universitair Medische Centrum

tot, na verloop van tijd, bleek dat dat echt niet de 
bedoeling was. Openen en sluiten van de huid en 
bedienen van de uterusmobilizer bij de TLH was zo’n 
beetje het leerdoel van de stage gynaecologische 
oncologie. 
Het moeilijkste voor mij waren wel de consulten van 
andere specialismen. Eenvoudig omdat die niet in 
het ziekenhuis aanwezig zijn: the RWH is immers een 
Women’s Hospital. Daar werken alleen gynaecologen, 
pathologen, anesthesisten, radiologen en een psychi-
ater. Een paar dagdelen per week liep er een fellow 
mamma-chirurgie rond die in naam ook de consul-
ten voor de chirurgie zou kunnen doen. In de praktijk 
kwam daar niet veel van terecht: super-specialisatie 
heeft ook zijn nadelen! En samen met een internist 
nadenken over krappe mictie bij een 80-jarige met 
hartfalen na een debulking was bijvoorbeeld niet 
mogelijk. Behalve als de betreffende patiënt een inter-
nist had in the private want dan was die internist vaak 
wel bereid (telefonisch) mee te denken en een reke-
ning te sturen. Het maakt bijvoorbeeld ook dat opere-
ren met een chirurg of een uroloog zelden voorkwam. 
Darmresecties werden door de gynaecoloog-oncolo-
gen zelfstandig gedaan waarbij moet worden gezegd 
dat twee van de vier gynaecoloog-oncologen hun 
opleiding tot chirurg net niet hadden afgerond. Heel 
leerzaam voor mij, maar hoe dat te zien in het kader 
van de discussies over aantallen en complicaties zoals 
we hebben geleerd uit de colo-rectale chirurgie-audit? 
Hoe dan ook: ik heb er leren denken als een internist 
maar ben blij dat ze in het LUMC wel voorhanden zijn!

De zorg
En dan de organisatie van de zorg. Ten eerste het 
verschil tussen privé en gewone ziekenhuizen. De 
verschillen zijn te groot om uit te leggen maar een 
typisch voorbeeld voor mij is het afdekmateriaal op 
de OK: in het gewone ziekenhuis doeken met doe-
kenklemmen, in het privé-ziekenhuis (drie verdiepin-
gen hoger) wegwerp materiaal met plakstroken. En 
dat er in het privé-ziekenhuis geen AIOS rondlopen. 
Ik weet niet wat beter is, maar opvallend is het ver-
schil wel. Of de polikliniek: in het gewone ziekenhuis 

Het college sub-specialisatie drong er sterk op 
aan: een buitenlandstage tijdens mijn fellowship. 
Ik zag de toegevoegde waarde ook wel maar het 
paste niet. Thuis niet en in het LUMC, waar ik 
mijn fellowship heb gedaan, niet. Toen het een 
jaar na mijn fellowship opeens wel paste, zowel 
thuis als in het LUMC, heb ik dus geen moment 
getwijfeld en de kans met beide handen gegre-
pen. Drie maanden werken op de afdeling gynae-
cologische oncologie van het Royal Women’s 
Hospital (the RWH) in Melbourne. Ik was ape-
trots: nadat ik alle procedures had doorlopen (ik 
bespaar jullie de details) kreeg ik een mooie brief 
met veel handtekeningen en oormerken waarop 
ze me welkom heetten als ‘honorary fellow at the 
Royal Women’s Hospital’. Klikt dat gaaf of klinkt 
dat gaaf?

En alle clichés zijn waar: ergens anders werken is 
een enorme verrijking. Punt. Ik verwijs naar mijn 
blog ‘to learn and remember’ (http://corintheroyal-
womens.blogspot.nl/) voor wat er dan precies zo 
anders was en wat ik daar precies van vond. Maar 
het allerleukste was toch dat ik me elke dag wel 
ergens over verbaasde. Over de organisatie van de 
afdeling bijvoorbeeld: de fellow was de centrale 
figuur die alles regelde: verwijzingen, opnames en 
operatieprogramma’s. Veel meer een regelbaan dan 
ik gewend was. Verwijzingen kwamen uit de hele 
staat Victoria (zes maal zo groot als Nederland) en 
werden vaak op maandag gezien, bleven een dag 
slapen bij een bekende in de buurt en werden dan 
op dinsdag opgenomen om op woensdag te worden 
geopereerd. Strakke logistiek waarbij vaak op maan-
dag of dinsdag nog een MRI werd gemaakt (er was 
geen CT-scan in het ziekenhuis dus werd er ook bij 
ovariumcarcinoom een MRI gemaakt: goed voor mij 
om MRI’s te leren beoordelen!). De AIOS speelden, 
doordat de fellow zo’n centrale rol had, een veel klei-
nere rol in de logistiek maar misten daardoor ook 
wel echt de aansluiting en de leermomenten. Ook 
operatief: ik liet ze vaak ‘een kantje’ doen van bij-
voorbeeld een uterusextirpatie tijdens een debulking 
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Tabel 1. Samenvatting van de resultaten van de relevante studies zoals gevonden met de beschreven 
zoekstrategie. 

Studie Inclusie Methodologie Behandeling Uitkomst 

Kojs 2001 1 FIGO IA, IB, IC en IIA na 
complete debulking. N=150

RCT Uitwendige RT complete 
abdomen met boost op kleine 
bekken vs 6 chemotherapie 
met platinum

Geen verschil in toxiciteit, 
geen verschil in overleving: 
ziektevrije overleving 81% 
in vijf jaar voor beide 
groepen

Macgibbon 19992 FIGO I, II en III na second 
look operatie met maximal 
2 mm restziekte. N=51

Observationeel Uitwendige RT op abdomen 
(22 x 1,08 Gy) gevolgd door 11 
x 2 Gy boost op bekken

73% van de patiënten 
complete behandeling, 
overall overleving na 2, 5 
en 10 jaar: 65, 27 en 10%

Pickel 19993 FIGO IC-IV zonder residu 
na radicale chirurgie en 
adjuvante chemotherapie 
(platinum). N=26

Observationeel Abdominale RT (dosis? 
fracties?) 

77% van de patiënten 
behandeling afgemaakt. 
Geen gegevens over 
overleving

Fyles 19984 FIGO I, II en III na optimale 
debulking

RCT Uitwendige RT (22,5 vs 
27,5Gy) en bekkenboost 
22,5 Gy

Vijfjaars overleving 83 vs 
72% (NS). 

Chiara 19945 High-risk FIGO I en II
N=70

RCT Chemotherapie (platinum 
+ cyclophosfamide) vs WAR 
(43,2 Gy  kleine bekken en 30 
Gy bovenbuik)

Vijfjaars overleving 71 vs 
53% (p = 0.16) en vijf jaar 
ziektevrije overleving 74 vs 
50% (p = 0.07).

Lawton 19906 Ovariumcarcinoom waar-
voor chirurgie, cisplatinum 
(6x) en second-look-
operatie. N=109

RCT WAR of chlorambucil 
gedurende 1 jaar

50% uitval in beide 
groepen door toxiciteit, 
35% tweejaars overleving 
in beide groepen

Klaassen 19887 FIGO I, II en IIIA
N=257

RCT WAR (2,250 rad in 22 
fracties) vs melphalan 
vs intraperitoneaal 
chroomfosfaat

Geen verschil in survival 
(62%, 61%, 66%).

Dembo 1979 8 FIGO I, II en III ovarium-
carcinoom.
N=231

RCT Onduidelijk Na complete debulking 
betere overleving bij 
aanvullende RT in 
vergelijking met de andere 
behandeling.

krijg je een ‘tussen-dan-en-dan’-afspraak waarbij het 
onduidelijk is door wie je wordt gezien: de status-
sen liggen op een grote stapel en iedereen pakt de 
bovenste. In het privé-ziekenhuis kun je zelf het tijd-
stip kiezen en weet je zeker dat je de dokter te spre-
ken krijgt waarmee je de afspraak hebt. Een gynae-
coloog waarmee ik sprak over het verschil vatte het 
mooi samen: ‘In het gewone ziekenhuis heb ik een 
contract, en dus verplichtingen, met de verzekeraar 
van patiënten, niet met patiënten. Dit in tegenstelling 
tot mijn privé-praktijk: daar heb ik een contract met 
de patiënt’. Tja…
En dan de medisch-inhoudelijke verwonderingen. 
Dingen die ik gewend ben (zenuwen sparen bij de 
radicale hysterectomie, opereren bij 4 cm groot cer-
vixcarcinoom, laser bij VIN) deden ze niet. Dingen 
die ik totaal niet gewend ben (hysteroscopie onder 
algehele narcose, CO2-drain na een laparoscopie, 
pelviene lymfadenectomie bij graad II endometrium-
carcinoom, laser bij CIN) deden ze wél.

Ik mocht me overal over verwonderen en had, naast 
mijn klinische taken, alle tijd om die verwondering 
handen en voeten te geven. Eén van die uitgewerkte 
verwonderingen is de adjuvante sandwich therapy: 
bij stadium-II epitheliaal ovariumcarcinoom waarbij 
er tussen de 3e en 4e kuur carboplatin/paclitaxel uit-
wendige radiotherapie op het kleine bekken wordt 
gegeven (45Gy in 30 fracties). Daar had ik nog nooit 
van gehoord. 

Sandwich therapie bij epitheliaal FIGO II 
ovariumcarcinoom
Als een patiënt met ovariumcarcinoom besproken 
wordt houden in onze multidisciplinaire oncologie 
bespreking de radiotherapeuten zich over het alge-
meen stil: ovariumcarcinoom is chirurgie en chemo-
therapie en de discussie gaat over de volgorde. Zo 
niet in the RWH. Als de conditie van de patiënt het 
toelaat adviseren twee van de drie gynaecologisch 
oncologen hun patiënten de sandwich. De oncologen 
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pathologen en radiologen). Maar dus geen radiothe-
rapeuten en geen oncologen. Dat betekent dat er in 
die enorme klinische database die ik gemaild kreeg 
geen informatie stond over de aanvullende behande-
ling. Niet over de middelen, niet over de doses, niet 
over de toxiciteit en niet over of de behandeling zoals 
gepland was afgemaakt. Eigenlijk dus helemaal ner-
gens over, behalve dat chemotherapie was gegeven 
en dat er radiotherapie was gegeven. Dat kon ik ove-
rigens ook controleren in het digitale systeem voor 
de correspondentie met de verwijzers. Bovendien 
waren er veel meer patiënten lost to follow-up dan ik 
gewend was. Dat komt omdat patiënten van heinde 
en verre naar RWH komen om geopereerd te wor-
den: RWH is één van de twee klinieken met gynae-
cologische oncologie in de staat Victoria. En Victoria 
is, hoewel het de kleinste staat van Australië is, zoals 
gezegd bijna zes maal zo groot als Nederland. De fol-
low-up vindt, en daar verwonderde ik me dan weer 
niet over, veelal plaats in de verwijzende klinieken.
Maar goed data zijn data! Ik besloot gewoon zoals 
bedacht twee cohorten te maken: het chemo cohort 
(N=75) en het sandwichcohort (N=19) en de cohorten 
te vergelijken met Chi-kwadraattoetsen en T-toetsen 
afhankelijk van de variabelen. Ik was met name 
geïnteresseerd in recidief ovariumcarcinoom. De 
cohorten verschilden niet voor wat betreft leeftijd 
(gemiddeld 58,5 en 57,5 jaar voor respectievelijk het 
chemotherapie- en het sandwichtherapiecohort) en 
menopauzale status ten tijde van de diagnose (res-
pectievelijk 71% en 74% postmenopauzaal). Tumor- 
en operatiekarakteristieken waren eveneens niet 
significant verschillend behalve het percentage pati-
enten dat adequaat was gestadieerd: respectieve-
lijk 51% en 79% voor het chemotherapiecohort en 
het sandwichcohort, p < 0.01). Bovendien was de 
mediane follow-up van het sandwichtherapiecohort 
significant langer: 88 maanden versus 56 maanden 
(p=0.02) (tabel 2).

en radiotherapeuten hebben geen bezwaar dus dan 
gebeurt het meestal ook wel. Mijn initiële verwonde-
ring werd weggewimpeld (‘we doen dat al jaren met 
goed resultaat’ en ‘platinum is eigenlijk vloeibare 
radiotherapie dus eigenlijk krijgen ze 9 kuren plati-
num’) en de resultaten zouden heel goed zijn zo ver-
zekerden beide voorstanders me.
Dus besloot ik eens te kijken wat de Cochrane-data-
base en Pubmed erover te zeggen hebben. In de 
Cochrane-database was ik overigens snel klaar: geen 
relevantie hits. In Pubmed was ik wat langer doende: 
157 hits met [radiation therapy AND ovarian cancer”] 
als zoekterm en dan de clinical trial als filter. Die 
157 titels en/of abstracts heb ik gelezen. Er is meer 
geschreven over radiotherapie als onderdeel van de 
eerstelijnsbehandeling van ovariumcarcinoom dan 
ik had gedacht. Een samenvatting van de 8 relevante 
artikelen is weergeven in tabel 1. Ik was, op zijn 
zachtst gezegd, op basis van die quick and dirty lite-
ratuurstudie nog niet echt overtuigd van de winst van 
radiotherapie als adjuvante behandeling bij FIGO II 
epitheliaal ovariumcarcinoom. Maar, en daar moest 
ik de voorstanders van de sandwich therapy dan 
weer gelijk geven: geen van de artikelen onderzocht 
het schema zoals dat in the RWH werd toegepast.

Retrospectief vergelijkend onderzoek
Gelukkig heeft the RWH een uitgebreide, prospec-
tief bijgehouden, klinische database en een enorm 
gemotiveerde datamanager. In no time kreeg ik twee 
Excel-bestanden ge-e-maild: eentje met alle patiën-
ten die de sandwich therapie hebben ondergaan en 
een met alle patiënten met FIGO-stadium-II epithe-
liaal ovariumcarcinoom. Een vergelijkend cohort-
onderzoek was geboren. En dat alleen omdat ik me 
had verwonderd!
Uit de inhoud van de Excel-bestanden bleek eens te 
meer dat RWH een bijzonder ziekenhuis is. Er wer-
ken daar alleen gynaecologen (en anesthesisten en 

Tabel 2. Patiënt en tumor karakteristieken van het chemo-cohort (n = 75) en het sandwich-cohort (n = 19).

Chemo-cohort Sandwich-cohort p

Follow-up (maanden, mediaan) 55,8 88,1 0,02

Leeftijd ttv diagnose (jaren, gemiddeld) 58,5 57,5 NS

Postmenopauzaal ttv diagnose (n) 53,(71%) 14,(74%) NS

Compleet gestadieerd ttv operatie (n) 38,(51%) 15,(79%) < 0,01

Aanwezigheid van ascites  (n) 15,(20%) 3,(16%) NS

Spill tijdens operatie (n) 23,(32%) 6,(38%) NS

Residu > 15 mm
Residu 5-15 mm
Residu < 5 mm
Geen residu
Onbekend

4,(5%)
3,(4%)

12,(16%)
47,(64%)
8,(11%)

1,(5%)
2,(11%)
4,(21%)
9,(47%)
3,(16%)

NS

Silverberg graad III (n) 39,(52%) 8,(42%) NS

Sereus carcinoom (n) 29,(39%) 7,(37%) NS

Tumor postief spoelvocht/ascites 37,(49%) 7,(37%) NS
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Met betrekking tot de overleving blijkt dat zowel 
het percentage recidieven als het percentage vrou-
wen dat als gevolg van de ziekte overlijdt groter is 
in het sandwichcohort: respectievelijk 58% en 47% 
voor het sandwichcohort versus 28% (p=0,03) en 
24% (NS). In de subgroepanalyse met betrekking tot 
compleet gestadieerde patiënten blijken de verschil-
len nog iets duidelijker, opnieuw ten faveure van het 
chemocohort (tabel 3).

Conclusie
In Melbourne verwonderde ik me erover dat radio-
therapie een onderdeel is van de adjuvante behan-
deling van patiënten met een FIGO-stadium-II ova-
riumcarcinoom. En ik kan niet zeggen dat mijn 
verwondering is afgenomen na mijn quick and dirty 
wetenschappelijke exercities. 
Uit mijn literatuuronderzoek blijkt dat er meer over 
radiotherapie als onderdeel van de adjuvante en 
eerstelijnsbehandeling van ovariumcarcinoom is 
geschreven dan ik had gedacht. Maar geen van de 
studies geeft duidelijke winst van het toevoegen van 
radiotherapie aan chemotherapie als adjuvante the-
rapie na chirurgie (tabel 1). Misschien kan ik ooit nog 
iemand vinden die een echte systematische review 
met me wil schrijven. 
En dan de vergelijking van het chemo- en het sand-
wichcohort. De data zijn onvolledig: zo weet ik bij-
voorbeeld niet wanneer het recidief optrad en kon 
ik dus geen Kaplan-Meier maken (misschien stelt 
radiotherapie het optreden van een recidief uit?), is 
er een grote groep patiënten lost to follow-up, zijn er 
geen data over de middelen en de dosis en belang-
rijker is er geen informatie over de toxiciteit en of 
de behandeling volledig is afgemaakt. Bovendien is 
er geen informatie over de behandeling van de reci-
dieven en is er, ten slotte, een grote spreiding over 
de tijd: de eerste patiënte in de cohorten kreeg de 
behandeling in 1985 en de laatste patiënte in 2011. 
Maar al die beperkingen, en ongetwijfeld nog vele 
andere, even door de vingers ziend is er in elk geval 
geen bewijs dat de sandwichbehandeling van FIGO-
II-ovariumcarcincoom beter is dan chemotherapie 
alleen. Tot mijn verbazing blijkt er zelfs in de gesta-
dieërde patient, de ‘echte’ FIGO-II-patiënten, geen 
voordeel. Als er evident sprake is van FIGO-II gebiedt 
de eerlijkheid dat ik niet gewend ben de stadiëring af 
te maken: er bestaat al een indicatie voor chemothe-
rapie en het al dan niet bestaan van microscopische 

lymfeklier en peritoneummetastasen in de boven-
buik heeft wellicht prognostische maar geen thera-
peutische consequenties en verhoogt wel de peri-
operatieve morbiditeit. Ik kon me voorstellen dat 
radiotherapie op het kleine bekken geen verbetering 
van de uitkomst zou geven bij (micro)metastasen 
buiten bestraald gebied. Maar zoals gezegd blijkt er 
ook in de gestadieërde patiënten geen voordeel van 
aanvullende radiotherapie.
De grote vraag is natuurlijk of de gegevens die we 
hebben, aanleiding geven een goede studie (inter-
nationaal, volledig gestadieërde patiënten, gerando-
miseerd, voorgeschreven behandelprotcollen, verza-
melen van complete follow-up inclusief toxiciteit) op 
te zetten. Ik ben nog niet overtuigd. Intussen blijken 
er meer centra in Australië de sandwich te geven: de 
cohorten worden groter gemaakt en de follow-up 
wordt verbeterd. Wie weet bestaat er een subgroep 
die wel baat heeft bij radiotherapie: de patiënten 
zonder residu na chirurgie of juist de patiënten met 
relatief veel residu? De cohorten uit mijn verwonde-
ringsonderzoek zijn te klein om daar iets zinnigs over 
te zeggen.

Tot slot
Weer terug in Nederland is er weinig anders dan toen 
ik vertrok. Behalve dat er een nieuwe hoogleraar 
medische oncologie is begonnen. En die opperde 
om, afhankelijk van de respons op chemotherapie, 
bij een patiënte na een optimale maar niet complete 
debulking in verband met FIGO-IIIC-ovariumcarci-
noom aanvullende radiotherapie te overwegen op 
het kleine bekken aangezien residu ziekte was achter 
gebleven op de v iliaca externa en het benige bek-
ken. Ik zal hem eens vragen of hij misschien hono-
rary visiting physician is geweest in The Women’s in 
Melbourne. 
Maar de vraag is natuurlijk niet of het hier anders is 
geworden, de vraag is of ik anders ben geworden. Ik 
ga nog steeds geen radiotherapie adviseren aan mijn 
patiënten met een FIGO-II-ovariumcarcinoom. Maar 
ik heb de kans gehad me drie maanden te verwonde-
ren en dat is inspirerend en leerzaam. Ik ben kortom 
een enorme ervaring rijker. En die nemen ze me niet 
meer af! Net zo min als dat ze me mijn toegenomen 
competentie ‘te verwonderen’ nooit af zullen nemen. 
Nu nog zorgen dat de CANMEDs ‘verwonderen’ 
opneemt als officiële competentie.
 

Tabel 3. Recidief en overleving in de verschillende cohorten.

Recidieven n (%) p Overleving n (%) p

Complete chemocohort (n = 75) 21 (28%) 0,03 17 (23%) 0,06

Complete sandwichcohort (n = 19) 11 (58%) 9 (47%)

Gestadieerd chemocohort (n = 35) 10 (29%) 0,03 8 (23%) 0,04

Gestadieerd sandwichcohort (n = 15) 9 (60%) 8 (53%)
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Samenvatting
Begin 2011 heb ik drie maanden gewerkt op de 
afdeling oncologie van The Royal Women’s Hos-
pital in Melbourne. Tijdens deze drie fantastische 
maanden had ik alle tijd me te verwonderen. 
Onder andere over de sandwich therapy (3 kuren 
chemo, 45 Gy radiotherapie op het kleine bekken 
en nog 3 kuren chemo) na chirurgische behande-
ling FIGO-II-overiumcarcinoom. Die verwondering 
heeft geleid tot een quick and dirty literatuur 
onderzoek en een net zo quick and dirty vergelij-
kende studie. Daarvan hier het verslag. De conclu-
sie: niet doen!

Trefwoorden
FIGO-II-ovariumcarcinoom, radiotherapie, chemo-
therapie, cohortstudie, literatuuronderzoek

Summary
During my stay at the Royal Women’s Hospital 
in Melbourne I was surprised by their combined 
adjuvant treatment (sandwich: 3 courses chemo, 
pelvic radiation, 3 courses chemo) after surgery 
for FIGO II epithelial ovarian cancer. I decided 
to do a literature search (no evidence supporting 
the sandwich) and a comparative cohort study. 
The cohorts (chemo cohort and sandwich cohort, 
N=75 respectively N=19) did not differ with regards 
to surgical and tumour characteristics except 

that women in the sandwich cohort had longer 
median follow-up (88 vs 56 monts, P = 0.02) and 
were more frequently completely staged (79% vs 
51%, p<0.01). Recurrence was significantly more 
frequent in the sandwich cohort (58% vs 28%, 
p=0.03) and survival was poorer (23% vs 47%, p= 
0.06). According to these literature and cohort stu-
dies there is no evidence that radiation therapy as 
part of adjuvant treatment improves outcome in 
FIGO II ovarian cancer.    
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- c o l u m n
te klein

eén van mijn favoriete uitspraken van nicolaides gaat over het ontdekken van dysmaturen:

‘de meeste kinderen die klein zijn, zijn niet te klein en de meeste kinderen die te klein zijn, zijn niet 

klein.’ deze paradox verknoeit het einde van mijn carrière. ik heb namelijk twee onopgeloste problemen 

en ik voorzie dat ze de komende twee jaar ook niet zullen worden opgelost.

eén: hoe doe ik wat aan de foetale oversterfte in mijn regio? Hoe kan ik het aantal iuvd’s terugdringen? 

daar zitten onontdekte dysmaturen in. Hoe kan ik die nu beter ontdekken? Hier speelt de eerste lijn een 

minstens even grote rol. 

Het tweede probleem is: als ik dan in de gaten heb dat ie klein is, wat moet ik dan doen? 

voor dit tweede probleem had het consortium de diGitat-trial onder leiding van onze voormalige 

hoofdredacteur, sicco scherjon. inleiden van à terme dysmaturen doet de neonatale uitkomst niet 

verschillen van actief bewakend afwachten. ‘u mag kiezen’, zou ik dus aan de zwangere kunnen zeggen.

Hoe dat dan moet, dat actief bewaken, staat er niet bij. dagelijks ctG? Wekelijks echo met doppler? 

thuiszorg? trappelkaart?

Ben Willem mol had een achteraf-analyse laten doen: hij vergeleek de antepartum sterfte (iuvd) 

met de neonatale sterfte gegeven de percentiel van het geboortegewicht voor de verschillende 

zwangerschapsduren: geboren worden van dysmaturen vanaf 38 weken gaf betere uitkomst. 

dus je zag z’n neus krullen, toen na z’n voordracht bij de peiling (wie dysmaturen zou gaan inleiden na 

38 weken) 80% zei dat te gaan doen, terwijl vooraf slechts 20% aangaf dat te doen. 

Gelukkig was er één wakkere collega, die zag waar ‘m de kneep zat: rene kok legde Ben Willem uit dat 

sicco scherjon tevoren helaas niet precies op de hoogte was van de percentiel: 30% was niet eens onder 

de p10. dat is precies mijn dagelijkse praktijk: het gewicht blijkt wel eens mee te vallen. vaak genoeg 

ook wordt mij ingepeperd, dat het kind wèl onder de p5 is, terwijl ik nog 5 weken daarvoor bij consult 

‘echo groei’ een normale foetale ontwikkeling had afgegeven.

We wachten op de iris-trial. per eerstelijnspraktijk gerandomiseerd voor routinematig biometrie bij 

29 en bij 35 weken tegenover groei-echo op indicatie. in arnhem hebben de eerstelijnspraktijken nu 

aangegeven alleen te willen meedoen als ze allemaal voor hetzelfde gerandomiseerd worden: allemaal 

routine-echo of allemaal geen routine-echo. uit onderlinge concurrentie-overwegingen. alleen biometrie; 

nicolaides zou roepen: ‘better no scan than a bad scan’. ik ben bang dat dat er uit gaat komen.

dr. Hans Zondervan
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sprekers. De eerste junior spreker, mevrouw Lam-
mers, hield een voordracht over symptomen van 
bekkenbodemdysfunctie bij vrouwen met MRI-gedi-
agnosticeerde puboviscerale avulsies.
De volgende junior spreker, mevrouw Oosterbaan 
had een voordracht over detectie van vroege hemo-
dynamische hartfunctieveranderingen middels hoog 
frequent ultrageluidsonderzoek in het kippenembyro 
na toedienen van homocysteïne. Deze voordracht 
ging vergezeld van enkele leuke filmpjes over klop-
pende hartjes in kippenembryo’s.
Vervolgens hield mevrouw Baken een verhaal over 
de 3D Virtual Reality CRL en embryo-volumemetin-
gen bij foetussen met aneuploïdie. Dit lijkt veelbelo-
vend onderzoek te zijn. Groeivertraging in aneuplo-
ide foetussen is, als alleen gebruik wordt gemaakt 
van een CRL-meting, voornamelijk aanwezig bij triso-
mie-18. Bij gebruik van het gehele volume bleek ech-
ter ook dat er groeivertraging kon aangetoond wor-
den bij trisomie-21, -13 en monosomie X. Dit schept 
mogelijkheden voor de toekomst.
Ten slotte hield de heer Kist een verhaal over foe-
tale urineproductie en tweeling transfusiesyndroom, 
kwantificatie met driedimensionele echografie. Hier-
bij werd duidelijk dat het mogelijk is met behulp van 
sonoAVC snel, automatisch en operator-onafhanke-
lijk blaasvolume te meten.

Na de lunch volgde er een sessie onder voorzitter-
schap van dr. Marjolein Kagie. Een eerste voor-
dracht over beeldvorming bij bepalen van de juiste 
behandel strategie bij hoogstadium ovariumcarci-
noom werd gehouden door dr. Kees Gerestein van 
het Erasmus MC in Rotterdam. Dit verhaal gaf een 
mooi overzicht van de beeldvorming bij het ovarium-
carcinoom.
Vervolgens werd door dr. Julien Puylaert van het 
MCH Den Haag een voordracht gehouden met de 
titel ‘Aan uterus en ovaria geen afwijkingen’. Trans-
vaginale echografie bij niet-gynaecologische aandoe-
ningen. Op een voor hem zeer kenmerkende wijze 

Op vrijdag 8 juni vond het 9e symposium van de 
Wim Schellekens Stichting plaats in het Medisch 
Centrum Haaglanden. Deze stichting werd in 1994 
opgericht ter nagedachtenis van dr. W.M.J. Schel-
lekens, van 1926 tot 1956 hoofd van de afdeling 
Verloskunde en Gynaecologie van het Westeinde 
ziekenhuis in Den Haag.
Het doel van de stichting is het bevorderen van 
wetenschappelijk onderzoek en het verdiepen 
van kennis op het gebied van de obstetrie, gynae-
cologie en de menselijke voortplanting.

Het was weer een goed bezocht symposium met 
meer dan 100 heel geïnteresseerde bezoekers. Onder 
voorzitterschap van prof. Leon Massuger, die in 
allerijl moest invallen voor dr. Jurgen Fütterer, die 
vertraagd was met zijn vliegtuig, ging het ochtend-
programma van start. De eerste spreker, prof. Mau-
rice van den Bosch, radioloog van het UMC Utrecht, 
vertelde een bijzonder inspirerend verhaal over MRI 
Focused Ultrasound, een nieuwe behandeling van 
myomen. Dit lijkt een veelbelovende techniek te zijn 
om met behoud van fertiliteitsmyomen te behande-
len. Op dit moment nog in onderzoekssetting, maar 
extraprotocollair worden er regelmatig patiënten 
behandeld.
Daarna gingen we meteen door met de rol van MRI 
bij endometriose. Dr. Vincent Cappendijk, radioloog 
in ’s-Hertogenbosch, liet ons alle ins en outs zien van 
de MRI bij endometriose.
Vervolgens liet dr. Anneke Steensma, gynaecoloog in 
het Erasmus MC met aandachtsgebied bekkenbodem 
ons zien wat de mogelijkheden zijn van de 3D/4D 
echoscopie van de levator ani bij patiënten met bek-
kenbodemklachten. Het was een prachtige presen-
tatie waarbij duidelijk werd dat de ballooning van 
de levator hiatus significant geassocieerd is met een 
avulsietrauma van de levator ani. Het predisponeert 
met het krijgen van prolapsklachten en een recidief 
verzakking van het voorste compartiment.
Vervolgens waren er korte presentaties van junior 

Samenvatting 9e symposium Wim Schellekens Stichting

De kunst van de beeldvorming in de 
obstetrie en gynaecologie 

dr. M.J. Kagie   gynaecoloog
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werd, gelardeerd met veel mooie plaatjes, duidelijk 
gemaakt wat de radioloog kan toevoegen aan de 
diagnostiek van buikproblemen.
Daarna zou er een verhaal worden gehouden door 
dr. Jurgen Fütterer, radioloog het het UMC Nijmegen 
over embolisatie bij fluxus post partum. Deze zat 
echter nog in het vliegtuig. Een fellow in de interven-
tie radiologie, de heer Urlings, werkzaam in het MCH 
werd in allerijl benaderd om dit verhaal te houden. 
Hij had zeer weinig voorbereidingstijd en heeft ver-
volgens het verhaal van collega Fütterer aangevuld 
met eigen kennis en opmerkingen aan ons gepresen-
teerd. Dit is wel een compliment waard.
Na de thee gingen we verder met 3D echoscopie in 
de verloskunde, de vierde dimensie, prof. dr. Katia 
Bilardo, hoogleraar in de foetomaternale genees-
kunde in Groningen, hield een prachtig verhaal ver-
gezeld van een filmpje met een dansende foetus. 
Geëindigd werd ten slotte met een verhaal van prof.  
dr. Patrick Bossuyt ‘Te weinig evaluatie van beeldvor-
mende technieken’.
We waren allen gegrepen door de prachtige beeld-

vormende technieken en de mooie voorbeelden die 
wij daarvan zagen en stonden in de startblokken 
om wat meer aan te gaan vragen in de toekomst tot-
dat collega Bossuyt ons duidelijk maakte dat er heel 
veel vraagtekens zijn. Het zette ons weer met beide 
benen op de grond.

Bij de borrel werd de prijs uitgereikt voor beste 
junior spreker, mevrouw Oosterbaan met haar ver-
haal over de detectie van vroege hemodynamische 
hartfunctieveranderingen middels hoog frequent 
ultrageluidsonderzoek in het kippenembryo na toe-
diening van homocysteïne. Zij won de prijs van 
€ 600 en een prachtig bronzen beeldje van Chris 
Steegmans.
We kijken terug op een prachtige dag met heel inspi-
rerende voordrachten waarbij vooral opviel hoe 
levendig de discussie telkens was. Er waren mis-
schien maar 100 mensen, maar degene die er waren, 
waren bijzonder geïnteresseerd in het onderwerp. Dit 
bleek ook wel bij de evaluatie dat de keuze van het 
onderwerp en de sprekers zeer gewaardeerd werd.

ASVE1127v1 VPI 875130.indd   1 20-01-12   15:45
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02 pico Bello

De laparoscopie werd voor het eerst bij de mens 
toegepast in 1910 door dr. Jacobaeus. In de jaren 
daarna heeft deze techniek een grote vlucht geno-
men en is er in snel tempo een veelvoud aan 
instrumenten en technieken ontwikkeld1.
Eén van grootste uitdagingen voor de laparosco-
pie blijft het verwijderen van het geëxideerde 
preparaat. De conventionele techniek bij laparo-
scopie is het vergroten van één van de laterale 
of suprapubische poorten van 5 of 3 naar 10 mm 
en het preparaat langs deze weg naar buiten 
brengen met behulp van een preparaat verwij-
der instrument2. Deze lage laterale poort wordt 
dus enkel vergroot om het preparaat naar buiten 
te brengen, terwijl in de umbilicus al een 10 mm 
poort is aangebracht voor de laparoscoop. Een 
alternatieve methode om het preparaat te ver-
wijderen zou via deze poort zijn. Het nadeel aan 
deze umbilicale poort is dat het preparaat verwij-
der zakje ingebracht en verwijderd moet worden 
terwijl de laparoscoop zich buiten de buikholte 
bevindt. Als het preparaat door de umbilicale 
poort verwijderd kan worden scheelt dat ech-
ter 5 mm incisielengte. Dit kan o.a. een verschil 
maken in de duur van de operatie en het verwij-
deren van het preparaat, de postoperatieve pijn, 
het aantal wondinfecties en incisionele hernia’s, 
de kosten en het esthetisch resultaat. 

Vraagstelling
Levert het verwijderen van een bij laparoscopie ver-
kregen preparaat via de umbilicale poort voordelen 
op ten opzichte van verwijdering via één van de ove-
rige poorten?

P   Vrouwelijke patiënten die gynaecologische abdomi-
nale laparoscopie ondergaan

I   Preparaat verwijderen via 10 mm umbilicale poort
C  Preparaat verwijderen via, vergrote, 10 mm lage 

laterale poort
O  Postoperatieve pijn, esthetisch resultaat, operatie-

tijd, preparaatverwijdertijd, complicaties en kosten

Zoekstrategie en methoden
Zoektermen in Pubmed: Laparoscopic gynaecologic 
surgery AND transumbilical port 
Resultaten: 22 artikelen, waarvan één dit onderwerp 
besloeg: Comparison between transumbilical and 
transabdominal ports for the laparoscopic retrieval 
of benign adnexal masses: a randomized trial. 
Related citations: 116: één bruikbaar artikel:  Tran-
sumbilical surgical specimen retrieval: a viable refi-
nement of laparoscopic surgery for pelvic masses.
De artikelen zullen een voor een hieronder worden 
besproken.

Bespreking artikel
Transumbilical surgical specimen retrieval: a viable 
refinement of laparoscopic surgery for pelvic mas-
ses Ghezzi et al; An international journal of obstetrics 
and gynaecology; 2008.3

Het artikel beschrijft een prospectieve cohort stu-
die (level of evidence 2b, Oxford) waarin de uit-
voerbaarheid en het resultaat wordt geëvalueerd 
van de laparoscopische verwijdering van prepara-
ten via de umbilicale poort waarbij het vergroten 
van een van abdominale poorten wordt vermeden. 
In totaal ondergingen 1116 vrouwen een laparoscopi-
sche operatie voor de behandeling van een massa in 
het kleine bekken waarbij 1453 preparaten werden 
verwijderd via de umbilicale poort. Exclusiecriteria 
waren ascites, metastasen en een noodzaak tot hys-
terectomie of een myomectomie groter dan zes centi-
meter. De uitkomstmaten waren de preparaat verwij-
der tijd, het bloedverlies en intra- en postoperatieve 
complicaties. Er werd een follow-up gedaan van een 
maand. Bij maligne aandoeningen was de follow-up 
langer dan twee jaar. 

Resultaten
De baseline karakteristieken lieten een mediane leef-
tijd van 37 en een BMI van 23kg/m2 zien. Achteraf 
werd vastgesteld dat 95,6% van de massa’s kleiner 
was dan 10 cm, 4% groter dan 10 cm en 0,4% gro-
ter dan 20 cm. 8,7% van de verwijderde prepara-

Bij laparoscopie preparaat verwijderen 
via umbilicale of lage laterale poort?

drs. F. van der Zeeuw   co-assistent, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
dr. A.C. Lim   AIOS-gynaecologie, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam
dr. A. Timmermans   gynaecoloog, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
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Bespreking ‘related citation’
Comparison between transumbilical and transabdo-
minal ports for the laparoscopic retrieval of benign 
adnexal masses. Chou LY et al. Eur J Obstet Gynecol 
Reprod Biol. 2010.5

Het artikel beschrijft een gerandomiseerd gecontro-
leerde studie (level of evidence 1b, Oxford) die de uit-
voerbaarheid, operatie tijd, preparaat verwijder tijd 
en effect op postoperatieve pijn vergelijkt bij laparo-
scopische verwijdering van benigne adnex massa’s 
via de transabdominale of transumbilicale poort. Er 
werden 50 vrouwen geïncludeerd met een benigne 
adnex tumor die werden gerandomiseerd voor de 
verwijdering van het preparaat door de 10 mm umbi-
licale poort of een 10 mm transabdominale poort. 
Alle preparaten werden verwijderd met behulp van 
een preparaat verwijder instrument. Het zakje werd 
gescheiden van het preparaat verwijder instrument 
en ingebracht met behulp van een kocher. Er wer-
den voornamelijk endometriosecysten verwijderd. 
De exclusiecriteria waren een preoperatieve verden-
king op een maligniteit of een noodzaak tot hyste-
rectomie of myomectomie. Het onderzoek was enkel 
blind gerandomiseerd, waarbij de patiënten en ver-
pleegkundigen niet op de hoogte waren welke poort 
was gebruikt voor de verwijdering van het preparaat. 
De artsen werden op de hoogte gesteld vlak voor de 
operatie. De uitkomstmaten waren de postoperatieve 
pijn gemeten met VAS, de operatietechniek, de cyste-
grootte, -inhoud en -gewicht, de operatietijd, de pre-
paraat verwijder tijd, het bloedverlies en de duur van 
het verblijf in het ziekenhuis. Er werd een follow-up 
gedaan van drie maanden. 

Resultaten
De baseline karakteristieken, te weten leeftijd, BMI, 
graviditeit, pariteit, umbilicale dikte, abdominale 
dikte, cystegrootte, cyste-inhoud en cystegewicht 
waren vergelijkbaar in de twee groepen. 
De hoeveelheid bloedverlies was vergelijkbaar voor 
beide poorten, en ook de operatietijd was niet sig-
nificant verschillend. De preparaat verwijder tijd 
was significant korter bij de umbilicale poort, name-
lijk 0,7 minuten ten opzichte van 4,9 minuten bij de 
abdominale poort. De preparaat verwijdertijd was 
nooit langer dan 10 minuten bij de umbilicale poort, 
terwijl dat bij de transabdominale poort in 20% van 
de gevallen wel zo was. Dit wordt geweten aan de 
grotere dikte van de abdominale wand bij de late-
rale poort dan bij de umbilicale poort (20,8 mm vs 
11,0 mm p<0,001) waardoor het preparaat vaker vast 
komt te zitten bij verwijdering via de laterale poort. 
De gemiddelde VAS score6 aangegeven in de umbili-
cale poort groep op de dag van operatie was 5,2 ten 
opzichte van 6,6 in de lage laterale poort groep, een 
significant verschil. Ook gaf de abdominale groep 
significant vaker een VAS hoger dan 5 aan, namelijk 
in 84% van de gevallen ten opzichte van 36% bij de 

ten werd pathologisch geclassificeerd als maligne. 
In 80,8% van de gevallen ging het om een electieve 
operatie waarbij met name ovariële cysten, adnexa 
en tubae werden verwijderd. In 19,2% van de geval-
len ging het om een spoed operatie waarbij voorna-
melijk werd geopereerd vanwege een extra-uteriene 
graviditeit, pelvic inflammatory disease of acute 
onderbuikspijn.

Het gemiddelde bloedverlies was 57 milliliter. De 
operatietijd bij benigne aandoeningen was 50 minu-
ten, bij maligne aandoeningen was dit 210 minuten. 
De preparaat verwijdertijd bij alle aandoeningen was 
gemiddeld 5 minuten. Intra-operatief ontstond bij 
één vrouw een bloeding van de epigastrische vaten, 
die direct kon worden overhecht. Postoperatief werd 
bij 8 vrouwen (0,7%) koorts gemeten, bij 1 vrouw 
(0,1%) liet een hechting los en bij 3 vrouwen (0,3%) 
was er een infectie van de umbilicale poort die allen 
conservatief succesvol werden behandeld. Er werden 
geen incisionele hernia’s gevonden. De navelpoort 
hoefde nooit te worden vergroot tot een lengte van 
meer dan 10 mm en er trad nooit een ruptuur op van 
het preparaat verwijder zakje. In totaal was 1,8% van 
de patiënten lost to follow-up, 1,5% van de patiënten 
kon slechts telefonisch worden vervolgd. 

Discussie
Dit artikel beschrijft een grote groep patiënten. De 
follow-up was slechts beperkt tot een maand voor 
de benigne tumoren. Dit is voldoende tijd om post-
operatieve pijn, loslaten van hechtingen en infecties 
te detecteren, incisionele hernia’s ontstaan echter 
veelal later. Het ontbreken van een controlegroep is 
ook een zwak punt in dit artikel. Men heeft ervoor 
gekozen geen controle groep samen te stellen, omdat 
bij een ander onderzoek4 onder 429 vrouwen met 
een 10 mm transabdominale poort het aantal inci-
sionele hernia’s 0,23% was. De auteurs vonden dat 
er met deze wetenschap niet van vrouwen gevraagd 
kon worden zich te laten randomiseren. In de prak-
tijk is het echter veelal vastgelegd dat complicaties 
die in minder dan 1% van de gevallen voorkomen, 
niet aan patiënten medegedeeld hoeven te worden, 
tenzij deze complicaties in grote mate invaliderend 
zijn. Dit laatste kan van een incisionele hernia niet 
gezegd worden. Desalniettemin zijn de bevindingen 
in dit onderzoek informatief, omdat het onderzoek 
bij een groot aantal patiënten laat zien dat er geen 
nadelen zijn verbonden aan de verwijdering van een 
preparaat via de umbilicale poort. Het verwijderen 
van preparaten vindt nu standaard plaats via een 10 
mm laterale poort. Derhalve is vergelijkend onder-
zoek gerechtvaardigd.
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dient deze methode nader onderzoek met een goede 
power-analyse, waarbij rekening gehouden kan wor-
den met een langere follow-up tijd om eventuele inci-
sionele hernia’s beter te kunnen vervolgen.
In de gevonden artikelen wordt niet op het kosten 
aspect ingegaan, hoewel daar zeker winst te behalen 
valt. De beide onderzoeken hebben gebruik gemaakt 
van een prijzig preparaat verwijder instrument à 
€120 waarbij het instrument zelf niet gebruikt werd 
en alleen het zakje van het instrument gedemonteerd 
werd om het vervolgens met behulp van een kocher 
in de buikholte te brengen. In het AMC wordt gebruik 
gemaakt van een los Ruschzakje met een hengel-
hechting, die €19,75 kost. Over de kwaliteit van dit 
zakje zijn echter nog geen gegevens bekend. Het zou 
interessant zijn dit in een eventueel onderzoek op te 
nemen.
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umbilicale poort. De VAS scores op dag 1 na de ope-
ratie zijn niet significant verschillend. 
Er was bij geen van de ingrepen een noodzaak tot 
conversie naar een laparotomie en er was geen mor-
taliteit. Ook waren er geen patiënten lost to follow-
up. Er werden geen incisionele hernia’s gezien bij de 
umbilicale poort. Verder vermelden de auteurs dat 
de umbilicale groep minder pijnstilling nodig had en 
een betere cosmetische uitkomst had. Of dit door 
hen is beoordeeld of door de patiënten is onduidelijk 
in het artikel.
Als reden voor de mindere mate van postoperatieve 
pijn werd onder andere de dikte van de buikwand 
aangedragen, die ter plaatse van de abdominale 
poort bestaat uit drie lagen spieren en subcutaan 
vet. De buikwand is bij de navel significant dunner 
(20,8 mm versus 11 mm). De auteurs beredeneren 
dat het preparaat verwijder zakje beter te zien is 
bij de umbilicale poort omdat de huid op die plaats 
dunner is en dat om dezelfde reden het zakje minder 
makkelijk vast kan komen te zitten in de wand. 

Discussie
Het gaat hier om een single centre trial waarbij 
slechts vijftig vrouwen zijn geïncludeerd over een 
periode van tien opeenvolgende maanden. Een goede 
power-analyse ontbreekt, wat afbreuk doet aan de 
betrouwbaarheid van het onderzoek. Het is mogelijk 
dat de sample size in deze trial te klein was om een 
verschil in wondinfecties te detecteren, waarbij men 
zou verwachten dat er vanwege de umbilicale dimple 
meer wondinfecties zouden ontstaan bij verwijdering 
van het preparaat via de umbilicus. De follow-up tijd 
is slechts drie maanden wat, zoals eerder aangeven, 
voldoende is voor de opsporing van postoperatieve 
pijn, wonddehiscenties en wondinfecties. Deze korte 
follow-up is echter niet toereikend voor het opsporen 
van incisionele hernia’s. Bovendien wordt over het 
aantal incisionele hernia’s in de groep met de abdo-
minale 10 mm poort geen duidelijk beeld gescha-
pen. De significant verminderde postoperatieve pijn 
en kortere preparaat verwijdertijd bij de umbilicale 
poort blijven interessante bevindingen, al zouden 
deze in een groter onderzoek met een goede power-
analyse nader onderzocht moeten worden. 

Conclusie
De cohort studie met 1116 vrouwen laat duidelijk zien 
dat er op korte termijn geen nadelen zijn aan het ver-
wijderen van een preparaat via de umbilicale poort. 
Het lijkt dus niet uit te maken dat een preparaat via 
de umbilicale poort niet onder zicht verwijderd kan 
worden. Daarnaast lijkt de verwijdering van het pre-
paraat via de umbilicale poort zeker voordelen te 
bieden op het gebied van postoperatieve pijn, pre-
paraat verwijdertijd en esthetisch resultaat. Enerzijds 
is de verwijdering van het preparaat via de umbili-
cus dus zeker het overwegen waard. Anderzijds ver-

Samenvatting
Eén van grootste uitdagingen voor de laparo-
scopie blijft het verwijderen van het geëxideer - 
de preparaat. De conventionele techniek bij 
laparoscopie is het vergroten van één van de 
laterale poorten naar 10 mm om het preparaat 
naar buiten te brengen, terwijl in de umbilicus 
al een 10 mm poort is aangebracht voor de 
laparoscoop. Het nadeel aan de umbilicale 
poort is dat het preparaat dan niet onder zicht 
verwijderd kan worden. Deze PICO bespreekt 
twee studies die laten zien dat er op korte 
termijn geen nadelen zijn aan het verwijderen 
van een preparaat via de umbilicale poort. Het 
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lijkt dus niet uit te maken dat een preparaat via 
de umbilicale poort niet onder zicht verwijderd 
kan worden. Daarnaast lijkt de verwijdering van 
het preparaat via de umbilicale poort zeker 
voordelen te bieden op het gebied van post-
operatieve pijn, preparaatverwijdertijd en 
esthetisch resultaat. 

Trefwoorden
Laparoscopie, preparaat verwijderen, umbilicale 
poort, lage laterale poort

Summary
Surgical specimen retrieval is one of the biggest 
challenges in laparoscopic surgery. The convent-
ional method remains to be the enlarge ment of a 
five millimetre abdominal port to ten millimetres 
for the removal of the specimen, even though a 
ten millimetre site is required in the umbilicus for 
the optical cannula. This port could be used for 
specimen retrieval, although the specimen can not 
be removed under view. This PICO discusses two 

studies that show that there are no short term 
disadvantages for surgical specimen retrieval via 
the umbilical port. There seem to be no draw-
backs for removing the specimen blindly. Also 
surgical specimen retrieval via the umbilical port 
has benefits on aspects like postoperative pain, 
specimen retrieval time and aesthetic results.

Keywords
Laparoscopy, surgical specimen retrieval, 
transumbilical port, abdominal port
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02

Gynaecologie

Vraag (1)
Wat is het gemiddelde percentage mesh-exposures 
gebruikt bij vaginale prolapschirurgie (blootliggen 
van mesh in de vagina)?

A. 1%
B. 10%
C. 20%
D. 30%

Vraag (2)
Een 60-jarige postmenopauzale vrouw met een 
blanco voorgeschiedenis meldt zich op de polikliniek 
gynaecologie met een al langer bestaand balgevoel 
gepaard gaande met frequente mictie zonder uri-
neverlies. Bij gynaecologisch onderzoek wordt de 
prolaps volgens POP-Q gestadieëerd als volgt:
Aa +1/ Ba +2/ C 0/ D -1/ GH 4/ PB 3/ Ap -2/ Bp -2.

Wat is het stadium van de prolaps volgens de POP-Q 
systematiek?
A. Cystocele stadium 3 en descensus uteri stadium 2
B. Rectocele stadium 3 en descensus uteru stadium 2
C. Cystocele stadium 2 en descensus uteri stadium 3
D. Rectocele stadium 2 en descensus uteri stadium 3

Obstetrie

Vraag (3)
Het algemene streven is om het percentage spontane 
vaginale baringen te verhogen.

Voor welke interventie is er uit wetenschappelijk 
onderzoek de meeste steun?
A.  Bij zittende positie of zijligging van de barende 

is de kans op een vaginale kunstverlossing hoger 
dan in steensnedeligging.

B.  Stopzetten van de epidurale analgesie tijdens de 
uitdrijving verlaagt de kans op een vaginale kunst-
verlossing.

C.  Bij een eerstbarende met een epidurale analgesie 
wordt de kans op een vaginale kunstverlossing 
kleiner door na het bereiken van volledige ont-
sluiting met persen 1 tot 2 uur te wachten tot zij 
reflectoire persdrang heeft.

voortgangstoets - vragen

Vraag (4)
Een 34-jarige primigravida vertelt u bij het polibe-
zoek bij 20 weken amenorroe dat zij een zwelling in 
haar linker borst voelt.  U palpeert haar borst en kan 
de 1 cm kleine zwelling ook voelen.

Wat dient u haar te adviseren?
A.  Een zwelling in de mamma is fysiologisch. Indien 

de zwelling bij het volgende polibezoek bij 26 
weken nog aanwezig is zal u haar verwijzen naar 
de multidisciplinaire mammapoli.

B.  Een zwelling in de mamma is fysiologisch. Indien 
de zwelling na de bevalling nog aanwezig is zal u 
haar na de bevalling verwijzen naar de multidisci-
plinaire mammapoli.

C.  Een zwelling in de mamma kan fysiologisch zijn, 
toch verwijst u haar naar de multidisciplinaire 
mammapoli.

Oncologie

Vraag (5)
Een 52-jarige vrouw heeft een ulcererende tumor van 
5 cm op het rechter labium majus, (meer dan) 1 cm 
van de midline gelegen. Een 4 mm stansbiopt laat 
een basaalcelcarcinoom zien.

Welke behandeling adviseert u?
A. Ruime locale excisie
B.  Ruime locale excisie met unilaterale inguinofemo-

rale lymfeklierdissectie
C.  Ruime locale excisie met bilaterale inguinofemo-

rale lymfeklierdissectie

Voortplantingsgeneeskunde

Vraag (6)
Een patiënte met herhaalde miskramen vraagt uw 
advies voor een volgende zwangerschap. 

Van welke medicatie is in specifieke omstandighe-
den een gunstig effect aangetoond?
A. Heparine
B. Immunoglobulinen
C. Corticosteroïden
D. Progesteron

13e  Nederlandse voortgangstoets 
Gynaecologie en Obstetrie 2012
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02 voortgangstoets - antwoorden

Gynaecologie

Antwoord (1)
Correct is: B
Mesh-exposure werd gerapporteerd in 10% van de 
patiëten behandeld met een polypropyleen-mesh in 
het voorste compartiment.

Bron: Cochrane database systemic review 2010. 
Maher et al.; 4 CD004014

Antwoord (2)

Correct is: A
Uit het punt Ba (het meest verzakte punt van de 
voorwand) blijkt dat er een cystocele is welke reikt 
tot 2 cm voorbij de hymenaalring, passend bij een 
stadium 3.

Uit het punt C blijkt dat de cervix reikt tot op het 
hymen, passend bij een stadium 2. 

Uit het punt Bp (het meest verzakte  punt van de 
achterwand) blijkt dat er een stadium I prolaps is 
van het achterste compartiment. 

Obstetrie

Antwoord (3)

Correct is: C
Een zittende houding of zijligging bij de barende 
reduceert de kans op een kunstverlossing. 

Er is onvoldoende bewijs voor het verminderen van 
vaginale kunstverlossing door het stoppen van epi-
durale analgesie. Wachten op persdrang bij primi-
parae met een epidurale analgesie verminderd de 
noodzaak tot kunstverlossingen.

Operative vaginal delivery 2011. www.rcog.org.uk

Antwoord (4)
Correct is: C
http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/GTG12Preg-
BreastCancer.pdf

Oncologie

Antwoord (5)
Correct is: A
De behandeling van een basocellulair carcinoom van 
de vulva bestaat uit ruime lokale excisie met zorg-
vuldig onderzoek van de snijranden. Bij irradicale 
resectie wordt re-resectie aanbevolen.

Bij een tumor groter dan 1 cm wordt een resectie-
marge van 5 mm aanbevolen.

Bron: richtlijn vulvacarcinoom oncoline.

Voortplantingsgeneeskunde

Antwoord (6)

Correct is: A 
-  Heparine therapie in de zwangerschap kan het 
percentage levendgeborenen verhogen in vrouwen 
bekend met tweede trimester miskramen geassoci-
eerd met trombofilie.

-  Bij zwangere vrouwen met het antifosfolipidesyn-
droom  kan overwogen worden te behandelen 
met laag-gedoseerde aspirine en heparine om een 
volgende miskraam te voorkomen.
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02
urine-incontinentie na prolapschirurgie

In deze prospectieve cohortstudie worden veranderingen in urine-incontinentie na 
een prolaps-operatie bekeken. Daarnaast worden ook risicofactoren geïdentificeerd 
die een verhoogd risico geven op postoperatieve stress- of urge-incontinentie. Hier-
voor werden de gegevens van 907 vrouwen geanalyseerd door middel van een uni-
variate en multivariate logistische regressie-analyse. De novo stressincontinentie trad 
bij 22% van de geopereerde vrouwen op, de novo urge-incontinentie bij 21%. Daar-
tegenover stond dat één jaar na de ingreep 42% van de vrouwen met preoperatieve 
urge incontinentie respectievelijk 39% van de vrouwen met preoperatieve stress 
incontinentie droog waren door alleen hun prolapsoperatie. Uit de multivariate ana-
lyse bleek dat het bestaan van preoperatieve incontinentie de beste voorspeller is 
voor het optreden van postoperatieve stress- of urge-incontinentie. Daarnaast wer-
den obesitas en COPD aangemerkt als onafhankelijke risicofactoren voor postopera-
tieve stressincontinentie. Postoperatieve stressincontinentie kwam minder vaak voor 
op het moment dat vrouwen na één jaar een recidief hadden in het anterieure com-
partiment. De auteurs concluderen dat er een restrictief beleid ten aanzien van anti-
incontinentie chirurgie moet worden gevoerd ten tijde van een prolapsoperatie en 
eerst het effect van de prolapsoperatie op de incontinentie af te wachten.

low uptake of the combined test in the netherlands 
– which factors contribute?

Nadat vóór 2007 de Combinatie Test (CT) alleen aangeboden werd in een onder-
zoekssetting, waarbij een deelnamepercentage (DP) werd gevonden (in twee regio’s) 
van 53% en 82% wordt er landelijk, en bevestigd in deze studie, een veel lager DP 
gevonden. Een DP, dat (met grote regionale verschillen tussen NW en NO Nederland) 
aanzienlijk lager is dan Denemarken (>90%), Frankrijk (88%), Londen (98%); meer 
overeenkomend met bijvoorbeerld Lancaster (20%). Is het alleen het onbegrijpelijke 
financieringssysteem waarbij zwangeren onder de 36 (in principe) 150 euro moeten 
betalen voor de test of zijn er andere verklarende factoren? Vragenlijsten (53 vragen) 
van 820 vrouwen (72% inclusie) voor de twintigwekenecho, over zaken als counse-
ling, de wens tot prenatale diagnostiek en sociale demografie, geven inzicht in de zes 
aspecten: patiëntkarakteristieken, patiënt-attitudes en -opinies, zorgkarakteristieken, 
beslissingsproces, verzekeringen en regioverschillen. 
CT deelname was 32%; counseling werd bij 80% gedaan door de verloskundige, 
bij ongeveer 7-8 weken (44%), waarbij 83% ook schriftelijke informatie kreeg. 60% 
neemt de beslissing over CT al voor counseling en ook ‘autonoom’ (82%). Niet deel-
nemers aan de CT waren gemiddeld ruim twee jaar jonger, kregen minder vaak 
schriftelijke informatie (16%), kregen minder vaak (3%) een positief advies over CT 
van hun counselor en vinden de beslissing ook moeilijker (37%). De belangrijkste 
reden voor deelname aan CT (85%) is de individuele risicoinschatting voor een baby 
met het downsyndroom (DS); bij de deelnemers zou 47% een TOP overwegen bij 
een DS-aangedane baby. De belangrijkste reden om geen CT te willen is de onwen-
selijkheid van een TOP bij DS (58%). 32% van de ‘geen-CT-groep’ twijfelt of ze in een 
eventuele volgende zwangerschap wel zouden deelnemen; 92% van de deelnemers 
zou in een eventuele volgende zwangerschap weer deelnemen. In het gecorrigeerde 
model, dat in 83% een correcte voorspelling van deelname kon geven, blijken SES 
(oudere leeftijd: > 36 jr. OR 5,6), houding ten aanzien van het downsyndroom en ten 
aanzien van TOP, eigen beslissing (OR 3,6) of counseling door echografist (OR 6,5), 
schriftelijke informatie (OR 3,1), financiering en de regio waarin woonachtig (OR 5 
indien woonachtig in NW) een onafhankelijke bijdrage te hebben. 
Deze studie laat zien dat opvattingen over CT, TOP en ziekteperceptie aangaande 
DS de belangrijkere rol (t.o.v. counseling en informatie verstrekking) hebben bij de 
beslissing tot deelname aan CT (naast kostenaspecten en het idee dat leeftijd toch de 
belangrijkste voorspeller is en geen onderdeel van de risicoinschatting).

Lensen EJ, Withagen MI, Kluivers 
KB, Milani  AL, Vierhout ME. 

Neurourol Urodyn 2012 [Epub 
ahead of print]
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a new device for simultaneous measurement of pelvic 
floor muscle activity and vaginal blood flow: a test in 
a nonclinical sample

Een overactieve bekkenbodem kan zowel oorzaak als gevolg zijn van het vulvair 
vestibulitis syndroom, maar kan ook een rol spelen bij condities zoals vaginisme, 
IBS, constipatie, polyurie, interstitiële cystitis en chronische buikpijn. De bekkenbo-
demspieren staan onder indirecte invloed van het limbische systeem en zijn daar-
door gevoelig voor emoties. Hoewel wordt aangenomen dat een overactieve bekken-
bodem afbreuk kan doen aan het vermogen om seksuele opwinding te beleven is 
dit  nooit gedegen wetenschappelijk onderbouwd. Dit was de aanleiding voor de 
afdelingen Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie in Leiden en Amsterdam 
om gezamenlijk een nieuw meetinstrument te ontwikkelen: een vaginale fotoplethys-
mograaf, waarmee de vaginale doorbloeding kan worden gemeten (Vaginale Pulse 
Amplitude = VPA) alsmede de bekkenbodemactiviteit door middel van oppervlakte-
electromyografie (EMG). 
Om de sensitiviteit van dit nieuwe instrument te testen zijn bij 36 gezonde vrouwen 
veranderingen in genitale doorbloeding en bekkenbodemactiviteit gemeten. Deze 
metingen vonden plaats tijdens blootstelling aan filmfragmenten met erotische dan 
wel angst-inducerende inhoud. Daarnaast werd m.b.v. EMG bekkenbodemactiviteit 
gemeten tijdens a) bewust korte bekkenbodemcontracties en b) bewust langere bek-
kenbodemcontracties.
De bevindingen waren dat de VPA bij het kijken naar een erotische film toenam en 
de EMG-waarden significant hoger werden bij het kijken naar een angst-inducerende 
film. Deze hogere EMG-waarden bij het kijken naar een angst-inducerende film gin-
gen samen met een geringere vaginale doorbloeding. Gedurende een bekkenbodem-
contractie van drie seconden werden hogere waarden op het EMG waargenomen als 
daarbij desgevraagd ook de omliggende spieren werden betrokken.
De auteurs melden dat het nieuwe instrument gevoelig is voor veranderingen in de 
vaginale bloeddoorstroming in reactie op erotische stimuli. Daarnaast kunnen, in 
reactie op angst, kleine onwillekeurige veranderingen in bekkenbodemactiviteit en 
willekeurige bekkenbodemcontracties met het instrument worden geregistreerd. De 
auteurs concluderen dan ook dat dit nieuwe apparaat een waardevol instrument zal 
zijn voor toekomstig onderzoek naar oppervlakkige dyspareunie. Anno 2013 beschik-
ken we namelijk nog steeds niet over gedetailleerde informatie over het vaginale 
drukprofiel bij vrouwen zonder klachten en vrouwen met dyspareunie of primair 
vaginisme. Nog interessanter is als met dit soort meetinstrumenten op meerdere 
niveaus het vaginale drukprofiel kan worden gemeten, inclusief de vaginale reflexen. 
Mogelijk dat dan de controverse kan worden beslecht of dyspareunie en primair 
vaginisme met recht kan worden geschaard onder één diagnose: ‘genito-pelvic pain/
penetration disorder’.

S. Both, R. Van Lunsen, Ph. 
Weijenborg and E. Laan

A new device for simultaneous 
measurement of pelvic floor 
muscle activity and vaginal 

blood flow: a test in a nonclini-
cal sample. 

J Sex Med 2012;9:2888-2902
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surgery or embolization for varicoceles in subfertile 
men

Het is nog steeds onduidelijk of een varicocele (chirurgische ligatie van de vena 
spermatica of embolisatie) een belangrijke oorzaak van subfertiliteit vormt en of de 
behandeling van een varicocele de fertiliteit verbetert. Met dit systematische review 
beogen de auteurs de invloed van behandeling van een varicocele op het zwanger-
schapscijfer van subfertiele koppels en het aantal levend geborenen na te gaan. Van-
uit diverse databases werden tien RCT’s geïncludeerd met als selectiecriteria: de rap-
portage van zwangerschapscijfers of aantal levend geborenen en de rapportage van 
data in een behandelde groep ten opzichte van onbehandelde patiënten of placebo. 
De RCT’s werden door de auteurs onafhankelijk gescreend. Er waren geen menings-
verschillen ten aanzien van de selectie. De uiteindelijke meta-analyse werd uitge-
voerd op 894 mannen. Geen enkele studie vermeldde het aantal levend geboren 
kinderen. De gecombineerde odds-ratio voor de uitkomst zwangerschap van de tien 
studies was 1,47 (95% CI: 1,05-2,05, evidence van zeer lage kwaliteit) in het voordeel 
van de interventie. Bij koppels waarbij de varicocele de enige gevonden afwijking 
was werd een number needed to treat voor een additionele zwangerschap berekend 
van 17. Bij vijf studies was sprake van een subklinische varicocele en normale semen 
parameters. Subgroepanalyse van deze studies liet geen statistische significantie zien 
tussen behandeling en controle. De auteurs concluderen dat de vraag of behandeling 
van een varicocele de fertiliteit verbetert nog steeds niet kan worden beantwoord en 
adviseren bij toekomstige studies zwangerschapscijfers of het aantal levend gebore-
nen als primaire uitkomstmaat te gebruiken. 

towards endometriosis diagnosis by Gadofosveset-
trisodium enhanced magnetic resonance imaging

Schreinemacher en Maastrichtse collega’s van de Universiteit van Maastricht en 
Maastricht UMC onderzochten de potenties van een non-invasieve diagnostische test 
voor endometriose. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Dynamic Contrast-enhan-
ced MRI (DCE-MRI) en gadofosveset-trinatrium als contrastmiddel. Dit contrastmiddel 
detecteert angiogenese door extravasatie in hyperpermeabele bloedvaten. Omdat 
endometriose hoge angiogenese activiteit bezit, werd verondersteld dat dit contrast-
middel endometrioselaesies zou kunnen visualiseren gebruikmakend van DCE-MRI.
In negen muizen werden endometrioselaesies middels autologe transplantatie chi-
rurgisch ingebracht. Drie weken daarna werden de muizen gescand door DCE-MRI. 
Dynamischbeeldanalyse toonde aan dat de mate van opname (inwash), duur van 
aanwezigheid en outwash van het contrastmiddel verschillend waren bij endome-
triose en controleweefsels zoals grote bloedvaten en rugspier. DCE-MRI werd na vijf 
weken herhaald, waarbij de contrastversterking in endometrioselaesies vergelijkbaar 
was met waarnemingen op de DCE-MRI na drie weken. De endotheelcelmarker CD31, 
een marker voor nieuwe bloedvaten, en de pericyte marker alpha-actine, een marker 
voor mature bloedvaten, werden gedetecteerd met immunohistochemie en toonden 
aan dat de prevalentie van nieuwe bloedvaten significant hoger was (alleen CD31 
positief) in endometrioselaesies ten opzichte van controleweefsels. 
De onderzoekers concludeerden dat DCE-MRI met gadofosveset-trinatrium als con-
trastmiddel in een muismodel van diagnostische waarde lijkt te zijn voor het aan-
tonen van endometrioselaesies. De humane toepassing van deze non-invasieve test 
dient verder onderzocht te worden.

Kroese AC, de Lange NM,  
Collins J, Evers JL

Cochrane Database Syst Rev. 
2012 Oct 17;10:CD000479. doi: 
10.1002/14651858.CD000479.
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02 Update Nederlands Onderzoek

De APOSTEL-1-studie is een prognostische studie die 
de waarde van de fibronectinetest en de cervixlengte 
heeft onderzocht in vergelijking met het vaginaal tou-
cher bij vrouwen met een dreigende vroeggeboorte. 
Voor de studie werden vrouwen tussen de 24 en 34 
weken zwanger, met een verdenking op dreigende 
vroeggeboorte met staande vliezen, waarbij tocolyse 
en corticosteroïden werd overwogen, geïncludeerd. 
De exclusiecriteria waren reeds gestarte tocolyse lan-
ger dan 12 uur, ontsluiting van meer dan 3 cm (indien 
reeds bekend) en contra-indicaties voor tocolyse 
zoals verdenking op een intra-uteriene infectie.  
Fibronectine is een foetaal eiwit dat aanwezig is rond 
de vliezen. Fibronectine is ook in verhoogde con-
centratie aanwezig in vaginale afscheiding indien de 
partus plaats gaat vinden. Met name de zeer goede 
negatief voorspellende waarde is klinische relevant: 
vrouwen met een negatieve fibronectinetest heb-
ben een lage kans om binnen één week te bevallen. 
Lees verder om te ontdekken of het toevoegen van 
een fibronectine test aan het meten van cervixlengte 
leidt tot een betere identificatie van vrouwen met 
een dreigende vroeggeboorte die niet binnen zeven 
dagen bevallen. Deze studie is tevens gepresenteerd 
op het SMFM-congres in San Francisco.

Daarnaast willen we u informeren over de lopende 
PAPA-studie, naar het voorkómen van littekenvor-
ming in de baarmoeder bij vrouwen die een curet-
tage ondergaan vanwege een miskraam. Een mis-
kraam komt vaak voor; bij ongeveer één op de vijf 
zwangerschappen. Als het zwangerschapsweefsel 

niet of onvolledig uitgedreven wordt, kan dit een 
reden zijn voor een curettage. Een mogelijke compli-
catie van deze ingreep is het ontstaan van het syn-
droom van Asherman. Uit recent onderzoek blijkt 
dat vrouwen die meer dan één curettage hebben 
ondergaan een verhoogde kans hebben op het ont-
staan van verklevingen. Gezien de mogelijke nade-
lige effecten van de verklevingen is het belangrijk om 
het ontstaan ervan te voorkomen. De PAPA-studie 
onderzoekt de werking van het anti-verklevingsmid-
del Hyalobarrier® na een curettage. Dit middel is in 
meerdere studies, bij andere operaties in de baar-
moeder, onderzocht en lijkt het ontstaan van ver-
klevingen te verminderen. Tot op heden zijn er geen 
nadelige effecten van Hyalobarrier® beschreven. 
Daarnaast wordt onderzocht hoeveel vrouwen bin-
nen een jaar zwanger zijn geworden.

Ten slotte, vergeet niet contact met ons op te nemen 
als u een studie heeft die voor de UNO in aanmer-
king komt!

Over de toegevoegde waarde van de
fibronectinetest en het voorkomen van 
littekenvorming in de baarmoeder

drs. Sophie Liem   e  s.m.liem@amc.nl 
drs. Hannah van Meurs   e  h.s.vanmeurs@amc.nl
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Volledige titel
Alleviation of Pregnancy Outcome by Suspending 
Tocolysis in Early Labor

Achtergrond
Momenteel worden zwangere vrouwen die zich pre-
senteren met een dreigende vroeggeboorte met een 
AD tussen 24 en 34 weken doorverwezen naar een 
perinatologisch centrum. Meer dan de helft van deze 
groep vrouwen bevalt niet binnen zeven dagen. Dit 
is vooral het geval bij vrouwen met spontane weeën 
en intacte vliezen. De cervixlengtemeting (CL) en de 
fibronectinetest (fFN) kunnen – in potentie – vrouwen 
met een lage kans om snel te bevallen identificeren, 
en onnodige opname voorkomen. In Nederland werd 
de fFN-test tot voor kort beperkt toegepast. Ook was 
er weinig bekend over de toegevoegde waarde van 
de fFN-test naast de CL-meting.

Vraagstelling
Wat is de toegevoegde voorspellende waarde van de 
fFN-test naast de CL-meting bij zwangere vrouwen 
met een dreigende vroeggeboorte tussen de 24 en 
34 weken amenorroeduur? Wat is de invloed van het 
gebruik van de fFN-test op eventuele doorverwijzing 
en behandeling? Is het invoeren van de fibronectine-
test naast de CL-meting kosteneffectief? 

Studie-opzet
Multicenter prospectief cohortonderzoek in alle 
perinatale centra in Nederland, uitgevoerd tussen 
december 2009 en augustus 2012.

Studiepopulatie
Zwangere vrouwen met een amenorroeduur tussen 
de 24 en 34 weken, met tekenen van een dreigende 
vroeggeboorte en staande vliezen. 

Interventie
In alle patiënten werd een CL-meting en fFN-test ver-
richt. Met deze gegevens werd een predictiemodel 
gemaakt op de uitkomst partus binnen zeven dagen. 
De secundair samengestelde uitkomstmaat bestond 
uit perinatale sterfte, chronische longziekte, neona-
tale sepsis, intraventriculaire hemorragie > grade II,  

periventriculaire leucomalacie > grade I en necrotise-
rende enterocolitis.

Resultaten
Van 661 patiënten bevielen er 79 binnen zeven 
dagen (12%). Fibronectine-negatieve vrouwen had-
den een viermaal kleinere kans op een partus bin-
nen zeven dagen. Het introduceren van de fFN-test 
bij een CL tussen de 16 en 30 mm bleek de meest 
optimale strategie. In vergelijking met alleen de CL-
meting met afkapwaarde 30 mm, werden 151 pati-
enten (23%) geherclassificeerd van hoog naar laag 
risico en slechts vier daarvan bevielen binnen zeven 
dagen. Het economisch model liet zien dat er per 
jaar in Nederland 5 miljoen euro (95%BI €2,8 - €7,4 
miljoen) bespaard kan worden zonder significante 
verslechtering van de neonatale uitkomsten. 

Conclusie
Toevoegen van de fFN-test aan het meten van CL 
leidt tot een betere identificatie van vrouwen met 
een dreigende vroeggeboorte die niet binnen zeven 
dagen bevallen. Hierdoor kan bij ruim 20% van de 
vrouwen met dreigende vroeggeboorte en staande 
vliezen onnodige behandeling worden voorkomen.

Artikel
the predictive value of fetal fibronectin testing in 
addition to cervical length measurement in women 
with threatened labor before 34 weeks a nation-
wide cohort study in the netherlands. 
Gert-Jan van Baaren, Jolande Y. Vis, Femke F. Wilms, 
Martijn A. Oudijk, Anneke Kwee, Martina M. Porath, 
Hubertina C.J. Scheepers, Marc E.A. Spaanderman, 
Kitty W.M. Bloemenkamp, Monique C. Haak, Antoi-
nette C. Bolte, Caroline J. Bax, Jérôme M.J. Cornette, 
Johannes J. Duvekot, Bas W.A. Nij Bijvanck, Jim van 
Eijck, Maureen T.M. Franssen, Krystyna M. Sol-
lie, Frank P.H.A. Vandenbussche, Mallory Woisky, 
Joris A.M. van der Post, Patrick M.M. Bossuyt, Brent 
C. Opmeer, Ben W.J. Mol. Oral presentation SMFM 
2013.

Afgeronde studie: APOSTEL-1
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Volledige titel
Post Abortion Prevention of Adhaesions

Achtergrond
Van alle klinische zwangerschappen eindigt 15-20% 
in een niet-vitale graviditeit. Curettage is wereldwijd 
nog steeds de meest uitgevoerde behandeling voor 
een niet-vitale graviditeit. Intra-uteriene adhesies/
Ashermansyndroom is een mogelijke complicatie, 
vooral na een curettage. Er kunnen cyclusstoornissen 
en infertiliteit ontstaan. Uit recent onderzoek blijkt 
dat vrouwen met een herhaalde curettage (1-5% van 
de curettagepopulatie) een verhoogde kans hebben 
op het ontstaan van adhesies/Ashermansyndroom. 
Gezien de mogelijke nadelen van adhesies is het 
voorkomen ervan belangrijk. 

Vraagstelling
Het doel van het onderzoek is om te bepalen of het 
gebruik van het anti-verklevingsmiddel Hyalobar-
rier® de kans op het ontstaan van verklevingen weg-
neemt of vermindert bij vrouwen met een herhaalde 
curettage. 

Studieopzet
Multicenter gerandomiseerde prospectieve studie. 

Studiepopulatie
150 vrouwen, met tenminste één curettage in de 
voorgeschiedenis, waarbij een curettage wordt ver-
richt vanwege een niet-vitale graviditeit. Patiënten 

die eerder zijn behandeld met misoprostol kunnen 
ook worden geïncludeerd. Vrouwen met een incom-
plete curettage, waarbij een tweede curettage wordt 
uitgevoerd kunnen ook deelnemen.

Interventie
Vrouwen worden vlak voor de ingreep gerandomi-
seerd voor curettage met Hyalobarrier® of curettage 
alleen. Noch de patiënte noch de gynaecoloog die de 
hysteroscopie uitvoert zijn op de hoogte van de uit-
komst van de randomisatie.

Uitkomstmaten
Primair: de aanwezigheid en ernst van intra-uteriene 
adhesies vastgesteld door middel van een diagnosti-
sche hysteroscopie 8-12 weken na de ingreep.
Secundair: complicaties, bijwerkingen, re-interven-
ties, (doorgaande) zwangerschappen en miskramen 
na ten minste één jaar follow-up.

Stand van zaken
De studie is in twee centra gestart in januari 2012, 
er zijn nu negen includerende centra die samen op 
dit moment veertig patiënten hebben geïncludeerd. 
De lokale uitvoerbaarheid procedure loopt in twee 
andere centra. Geïnteresseerde ziekenhuizen kunnen 
nog deelnemen aan de studie.

Website 
www.papastudie.nl 

Lopende studie: PAPA studie




