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planting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de
uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
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komende organen en instanties.
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Het is honderdvijftig jaar gelden
dat Hector Treub geboren werd
(1856–1920). Hij was hoogleraar in
Leiden, als opvolger van Simon
Thomas, en in Amsterdam. Hij
heeft naast het eerste Nederlandsch
leerboek, niet alleen de Nederland-
sche Gynaecologen Vereniging
opgericht, maar ook het Neder-
landsch Tijdschrift voor Gynaecologie.
( Ik hoop dat ik me niet de toorn
van ons illustere werkgroep Histo-
rie op de hals haal.) En wat zien we
in dit Treub-lustrumjaar: een NTOG
in een nieuw jasje. Het voorstel om
de ‘boeiende’ beeltenis van De
Graaff als boegbeeld van onze 
vereniging in dit lustrumjaar door
Treub te vervangen, zal waarschijn-
lijk veel weerstand ondervinden.
Maar de vervanging zou niet on-
terecht zijn: Treub was een charis-
matisch man van alle tijden. Hij
was aanvankelijk hoogleraar in de
chirurgie, maar waarschuwde in
zijn oratie bij het aanvaarden van
de leerstoel in de gynaecologie voor
de ‘furor operandi’ – een woede
van operateurs om te opereren –,
maar ook voor de ‘furor operari’ –
de drang van patiënten om 
geopereerd te willen worden. Treub
leidde de eerste vrouwen op in het
snijdend specialisme om te be-
wijzen dat vrouwen niet alleen het
vak bekwaam zouden kunnen uit-
oefenen, maar ook in aanmerking
kwamen voor betaalde arbeid (in
die tijd bij de wet verboden?). Hij
ging ook het gevecht aan tegen de
rooms-katholieke kerk waar het
hun ideeën over de rechten van de
ongeboren vrucht betrof. Hij
bestreed de kwakzalverij buiten,

maar met name ook binnen het vak.
En ook dat is nog van deze tijd,
want ook in het wereldvermaarde
tijdschrift Science krijgen weten-
schappers met een te hoog Jules
Verne-gehalte de kans om de
wereld optimistisch te stemmen
over de mogelijkheden van het
kweken van stamcellen en de even-
tuele toekomstige toepassings-
mogelijkheden. (Sic!) En net nu de
beeltenis van de muis met het
mensenoor op de rug van ons
netvlies is.
Ik weet zeker dat Treub in deze tijd
de DBC (met zo weinig aandacht
voor de psychosomatische bena-
deringswijze) en het zorgstelsel
waarin het dictaat van de ‘zorg-
verzekeraars’ zo centraal staat, niet
geaccepteerd zou hebben. Hij zou
de groepen die geen benul hebben
van ‘inkomenssuppletie’, en ‘per-
soonsgebonden budget’ (omdat zij
gezien hun magere salaris of uit-
kering nooit met de belastingdienst
te maken hadden, zoals bejaarden,
uitkeringstrekkers, daklozen,
kampbewoners en Hells Angels)
mee de straat op sturen om te
protesteren.
De redactie van het NTOG hoopt
dat we in dit jaar de gelegenheid
hebben verder op het leven en werk
van Hector Treub in te gaan. Het is
in ieder geval bijzonder dat op
19 april 2006 op de eesrte avond
van de COBRA-dagen de Hector
Treub-prijs wordt uitgereikt aan
een gynaecoloog, die het gedachte-
goed van onze illustere voorganger
in woord en daad heeft uitge-
dragen. 
In 2006 komt er hopelijk veel aan-

dacht voor voorlichting en commu-
nicatie. Ik werd erg ongerust toen
een landelijk dagblad een lans brak
voor het aanstellen van een coach
die de ‘moeilijke’ gesprekken in de
zorg moet gaan begeleiden. Dit
naar aanleiding van de problemen
rond ‘het uit de ouderlijke macht
zetten’ in de periode van begelei-
ding van een pasgeborene in de
laatste levensfase. Voor een ieder
die denkt dat deze vaardigheid niet
langer tot het takenpakket van de
arts behoort (en in ons vak spelen
zich veel gesprekken rond ethisch
en psychosociaal geladen onder-
werpen af) en ook voor degene die
dat niet denkt, maar terecht vindt
dat hij nog wel wat na- en bijscho-
ling kan gebruiken, organiseert de
WPOG op 17 februari een sympo-
sium: ‘Goede voorlichting zorgt
voor betere keuze’.
En er is 2006 een goede start
gemaakt: De ‘terminale sedatie’ 
is geen behandeling die mogelijk
getoetst moet worden door de
rechter. Het is een integraal onder-
deel van de arts-patiëntrelatie en
hoort thuis in de spreekkamer of
aan het bed van de patiënt, maar
dan wel de patiënt is haar breedste
context: met al haar fysieke,
psychische, sociale en spirituele
behoeften.
En zonder al die aandacht voor de
poema of mus of geklaag over de
veranderingen in de zorg zullen we
ons in 2006 zeker met serieuze
onderwerpen bezig gaan houden.
De redactie staat in 2006 open voor
suggesties en kritiek.

Editorial
De kleren van de keizer
Bestaat toeval?
LEX PETERS
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INTRODUCTIE

Slechts 1 tot 3% van alle vulvaire
maligniteiten betreft een primair
sarcoom. Het leiomyosarcoom is de
meest voorkomende histologische
variant.1 De lokalisatie betreft het
meest frequent de labia majora en
daarna in afnemende frequentie het
gebied van de Bartholinische klier,
clitoris en labia minora. De diagno-
se wordt maar zelden gesteld voor-
dat chirurgische resectie heeft
plaatsgevonden.2

Vanwege de zeldzaamheid van
deze aandoening is de beschikbare
literatuur beperkt tot een aantal
case reports en enkele reviews,
waarin tot nog toe 51 casus zijn
beschreven. Naar aanleiding van 
de casus worden de klinische pre-
sentatie, de histopathologische
diagnostiek, een eventuele relatie
met zwangerschap en therapeu-
tische overwegingen beschreven.

CASUS

Een 40-jarige para 2 wordt veertien
weken post partum door de huis-
arts verwezen in verband met een
‘slecht genezend episiotomie-
litteken’. Anamnestisch betreft het
een niet-pijnlijke zwelling in de
linkerschaamlip die sedert 1 maand
toeneemt in grootte. De zwelling
bevindt zich min of meer boven,
dan wel in het mediolaterale epi-
siotomielitteken van patiëntes laat-
ste, spontaan verlopen partus. Bij
het plaatsen en sluiten van de epi-
siotomie zijn destijds geen bijzon-

derheden geconstateerd. Patiënte
geeft borstvoeding; er bestaat een
amenorroe. Hormonale anticoncep-
tie wordt (nog) niet toegepast.
Patiëntes voorgeschiedenis ver-
meldt astma bronchiale en hyper-
tensie. In 1995 is een fibroadenoom
uit de rechtermamma verwijderd.
De familieanamnese is sterk posi-
tief voor mammacarcinoom, reden
waarom patiënte jaarlijks wordt
gescreend. BRCA-genmutatie-
diagnostiek van aangedane familie-
leden heeft (nog) niet plaatsgevon-
den.

Bij onderzoek wordt aan de binnen-
zijde van het linker labium minus
‘op 5 uur’ in de basis van het epi-
siotomielitteken een soepele, ietwat
geïndureerde, niet aan de onder-
laag gefixeerde, vast-elastische
zwelling gepalpeerd van circa
2,5 cm doorsnede. Palpatie is niet
evident pijnlijk. Het episiotomie-
litteken is verder normaal genezen. 
Bij speculumonderzoek wordt een
gave portio gezien bij ogenschijnlijk
gave vaginawanden. 
Bij vaginaal toucher wordt rechts
‘op 10 uur’ hoog in de vaginawand
op 7 cm van de introïtus een
speldenknopgroot tumortje
gevoeld, vast aanvoelend, verhard,
niet pijnlijk. Bij vaginaal toucher
aan uterus, adnexa, parametria en
cavum Douglasi geen afwijkingen.
Rectaal toucher: geen afwijkingen. 
Transvaginaal echoscopisch onder-
zoek laat aan uterus en adnexa
geen afwijkingen zien; er is geen
vrij vocht aantoonbaar. In de liezen

en supraclaviculair worden geen
pathologisch vergrote lymfomen
gepalpeerd.

Onder verdenking van een ‘sub-
epitheliale inclusiecyste’ wordt
patiënte 4 weken later poliklinisch
geopereerd onder spinale anesthe-
sie. Na openen van de zwelling
komt er direct amorf brokkelig,
vetachtig weefsel tevoorschijn.
‘Excochleatie’ van het weefsel vindt
plaats. Het defect wordt in twee
lagen gesloten.

Het excisiepreparaat heeft een
doorsnede van 2,5 cm. en bij
histopathologisch onderzoek blijkt
een niet omkapselde spoelcellige
laesie van 2 cm. Het is in bundels
gerangschikt mét cytonucleaire
atypie en een hoge mitotische
frequentie: 12 op 10 high power
fields (2mm2), waaronder ook
atypische mitosen (foto 1).
Immuunhistochemie onderstreept
het spiercellige karakter van de
laesie: vimentine en desmine sterk
positief. 
α-SMA (alpha-smooth tone expres-
sie) en epitheliale markers (kerati-
ne/ Lu5 / AE 1/3) geen expressie.
Oestrogeenreceptor (ER): circa 40%
van de tumorcellen toont positieve
kernexpressie (foto 2). Progesteron-
receptor (PR): circa 30% positiviteit.
De diagnose: leiomyosarcoom,
reikend tot in de snijvlakken, wordt
gesteld.

Disseminatieonderzoek: zowel CT-
thorax als CT-abdomen geven geen

Casus
‘Een slecht genezend episiotomie-
litteken’; diagnose: leiomyosarcoom!
D.P.C. BAX1, M.P.M.L. SNIJDERS2, C.A.P. WAUTERS3, H. BOONSTRA4
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aanwijzingen voor metastasen. Ook
worden geen pathologisch vergrote
lymfeklieren gezien. 
Een primair andere lokalisatie van
een leiomyosarcoom met meta-
stasen naar de vulva wordt uit-
gesloten.
Wegens het ook bij revisie niet vrij
zijn van de sneevlakken ondergaat
patiënte zes weken na diagnose in
het gynaecologisch oncologisch
centrum een ruime re-excisie van
het oude litteken. Hierbij wordt bij
histopathologisch onderzoek alleen
littekenweefsel gevonden, zonder
resten van leiomyosarcoom. Tevens
wordt uit de rechtervaginawand
het kleine tumortje geëxcideerd:
hierin worden eveneens geen

tekenen van maligniteit gevonden
(pathologisch onderzoek: vagina-
slijmvlies met een 2 mm grote dys-
trofische verkalking). Nu, driekwart
jaar na de ingreep, zijn er geen aan-
wijzingen voor locoregionaal reci-
dief of metastasen op afstand.

BESCHOUWING

Presentatie
Tumoren van gladde spiercellen
van de vulva presenteren zich
meestal als een pijnloze massa,
optredend in het gebied van de
labia majora of de Bartholinische
klieren en minder frequent ter
hoogte van de clitoris en labia
minora.

Differentiaal diagnostisch kan o.a.
een Bartholinische cyste, leio-
myoom, atypisch leiomyoom en
een leiomyosarcoom worden over-
wogen.3 Klinisch wordt daarom een
leiomyosarcoom in eerste instantie,
zoals ook in deze casus, vaak abu-
sievelijk beoordeeld als een benigne
proces. Helaas leidt deze overwe-
ging nog wel eens tot inadequate,
en zelfs uitstel van juiste, behande-
ling.4

Diagnose
Uiteraard is voor een classificeren-
de diagnose histologisch onderzoek
noodzakelijk. In 1996 worden in het
overzichtsartikel van Nielsen et al.
de vier belangrijkste criteria voor
de diagnose leiomyosarcoom gefor-
muleerd, namelijk: tumor diameter
≥ 5 cm, onscherpe begrenzing, meer
dan 5 mitosefiguren per 10 high
power fields en nucleaire atypie.
Als aan drie van de vier criteria
voldaan wordt, kan de diagnose
leiomyosarcoom gesteld worden
(zie tabel 1), zoals in deze casus.3

Hormonaal geassocieerde
pathogenese
Het leiomyosarcoom van de vulva
wordt relatief vaak beschreven bij
patiënten tijdens de reproductieve
jaren. De gemiddelde leeftijd van
optreden ligt tussen de 30 en 50
jaar. Opvallend is dat een aantal
casus wordt gemeld optredend in
combinatie met een zwanger-
schap.3-6 Een hormonale associatie
lijkt voor de hand te liggen. In dit
verband is het ook vermeldens-
waardig dat Hudson et al. als
gevolg van hormonale manipulatie
100% inductie van uteriene leiomy-
osarcomata bij hamsters hebben
gerapporteerd.7 Ook het ontstaan
van een intratesticulair leiomyosar-

Foto 1. Doorsnede door het sarcoom opgebouwd uit vele atypische spoelvormige 
cellen. Twee mitosefiguren centraal aanwezig. 
(Haematoxyline & eosine kleuring vergroting 630x).

Foto 2. In een deel van de kernen immuunhistochemische expressie voor 
oestrogeenreceptor. (Vergroting 400x).

HPF = high power fields

• 1 criterium = leiomyoom
• 2 criteria = atypisch leiomyoom
• 3 of 4 criteria = leiomyosarcoom

Tabel 1. Histopathologische beoor-
delingscriteria van gladde spiercel-
tumoren van de vulva (Nielsen et al,
1996)

Tumordiameter ≥ 5 cm
Onscherpe begrenzing

meer dan 5 mitosefiguren 
per 10 HPF 

Nucleaire atypie



6 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, februari 2006

coom ten gevolge van hoge doses
anabole steroïden is gemeld.8

De normale (epi)dermis van de
vulva toont expressie van ER en
PR. Vulvaire leiomyomen, atypi-
sche leiomyomen en leiomyosarco-
men tonen eveneens expressie van
beide receptoren in hoge percenta-
ges (voor ER resp. 67%, 75% en 75%
en voor PR resp. 100%, 75% en
75%).3 Eerdergenoemde bevindin-
gen en de hoge frequentie van aan-
wezigheid van ER en PR, tezamen
met de gerapporteerde groei tijdens
de zwangerschap doen vermoeden
dat steroïdhormonen het ontstaan
dan wel de groei van vulvair glad-
de spierceltumoren kunnen beïn-
vloeden.
Er zijn echter nog geen studies
bekend welke hormoon receptor-
expressie in relatie tot het bio-
logisch gedrag van gladde spiercel-
tumoren beschrijven. Een aantal
case reports impliceert dat er geen
directe relatie lijkt tussen ER en PR
expressie en prognose.3

Therapie
De lokalisatie van een maligniteit
ter hoogte van een episiotomie-
litteken moet tijdens analyse in
eerste instantie leiden tot het uit-
sluiten van een metastase van een
primair gynaecologische maligni-
teit elders. Berucht zijn binnen dit
kader implantatiemetastasen van
een niet eerder onderkend primair
cervixcarcinoom in het episiotomie-
litteken.9-11 In deze casus werd een
primair leiomyosarcoom van de
tractus genitalis dan wel van elders
uitgesloten door klinisch, beeld-
vormend en cytologisch onderzoek.
De primaire behandeling van het
leiomyosarcoom van de vulva
bestaat, zoals bij alle sarcomen, uit
ruime (‘local wide’) excisie met
vervolgens nauwkeurig histopatho-
logisch onderzoek van de snijvlak-
ken.12 De daadwerkelijke uitbrei-
ding van het tumorproces blijkt
meestal groter dan de kliniek
suggereert. Er is géén waarlijk
kapsel rondom sarcomen, echter de
tumor drukt het omgevende weef-
sel tot een pseudokapsel, waarin
wel degelijk vaak nog invasieve
cellen aanwezig blijken. Aanvullen-
de resectie dient uitgevoerd te
worden als blijkt dat de snijvlakken
te krap, dan wel positief zijn. Een
goede grens is moeilijk te definië-
ren, maar aanbevolen wordt een

grens van minimaal 2 cm (voor de
operateur) tijdens de excisie aan te
houden, en 1 cm voor de patho-
loog, als gevolg van het fixatie-
krimpeffect.13,14 Indien de tumor is
gelegen in de nabijheid van belang-
rijke structuren zoals de clitoris, de
urethra of de anus kunnen tijdens
de resectie door vriescoupeonder-
zoek de sneevlakken worden
beoordeeld.
Aangezien voor het leiomyo-
sarcoom lymfogene metastasering
zeldzaam is, dient het verwijderen
van de drainerende locoregionale
lymfeklieren uitsluitend plaats te
vinden indien zij verdacht of ver-
groot zijn bij lichamelijk of beeld-
vormend onderzoek.13

Nog onduidelijk is de rol van even-
tuele adjuvante therapie. Smith et
al. en Guidozzi et al. raden primair
locoregionale adjuvante radio-
therapie aan.15,16 Anderen adviseren
adjuvante radiotherapie uitsluitend
bij positieve snijvlakken of bij
prognostisch ongunstige tumor-
kenmerken.2,3 Bij een recidief
bestaat de primaire therapie weder-
om uit lokale excisie eventueel
gevolgd door radiotherapie.3,17 De
rol van (adjuvante) chemotherapie
is (nog) controversieel. Regressie
van pulmonale metastasen is
beschreven na chemotherapie
(triple therapie: Vincristine, Actino-
mycine D en Cyclophosphamide).17

Palliatieve hormonale therapie op
geleide van ER- en PR-expressie-
patroon zou mogelijkerwijs een
plaats in kunnen nemen bij de
palliatieve behandeling van het
gemetastaseerd leiomyosarcomen,
zoals bij het endometrium-stroma-
sarcoom.18

Prognose
Een individuele prognose is moei-
lijk te geven. Tumortype en radica-
liteit van primaire chirurgie blijken
tot nog toe de enige onafhankelijke
parameters. De prognostisch slech-
te groep van de rhabdomyosarco-
men vertoont een snel groeipatroon
met vroege metastasering. Voor de
leiomyosarcomen geldt, dat zowel
een kort, agressief als een langdurig
beloop met eventueel een laat reci-
dief zijn beschreven. Het lijkt der-
halve aangewezen patiënten gedu-
rende een lange periode te
vervolgen dan wel te instrueren ten
aanzien van specifieke klachten. De
longen zijn de belangrijkste voor-

keurslokalisatie voor (hematogene)
metastasen op afstand. Solitaire
recidieven in de regionale lymfe-
klierstations zijn niet beschreven.
Nielsen et al. beschrijven een illu-
stratieve casus met een tumor-
recidief tien jaar na primaire exci-
sie.3 Het karakteristieke klinische
beloop in deze fatale casus bestaat
uit een of meer lokale recidieven
gevolgd door (long)metastasen op
afstand. 

Samenvattend beschrijven wij een
casus van een 40-jarige vrouw die
in aansluiting op haar tweede
zwangerschap een groeiende massa
ontdekt in de basis van het epi-
siotomielitteken, waarbij het blijkt
te gaan om een leiomyosarcoom.
Adequaat histopathologisch onder-
zoek van eventueel te receseren
weefsel bij correctie van ‘een slecht
genezend episiotomielitteken’ blijft
obligaat. Verder onderzoek naar
een hormonale associatie bij het
ontstaan dan wel behandelen van
leiomyosarcomen lijkt aangewezen.
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SAMENVATTING:
Wij beschrijven een casus van een 40-jarige
vrouw die tien weken na haar tweede bevalling
ter plaatse van het episiotomielitteken een pijn-
loze, groeiende zwelling bemerkt. Het blijkt te
gaan om een uiterst zeldzame tumor; een
primair leiomyosarcoom van de vulva.
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Leiomyosarcoom, Vulva, Zwangerschap

SUMMARY:
This report describes a case of a 40-year-old
woman, who notices a progressively enlarging
vulvar mass in the region of the episiotomy
scar ten weeks after her second delivery.
Pathological examination reveals a leiomyo-
sarcoma, a rare vulvar tumour.
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INLEIDING

Een foetomaternale bloeding of
transfusie (FMT) kan door meerde-
re oorzaken ontstaan 1,2. Vooral na
de geboorte van een RhD+-kind uit
een RhD-moeder is het van belang
om na te gaan of er sprake geweest
is van een FMT. Door een mogelijke
allo-immunisatie van de moeder
zal, zonder immunoprophylaxis
een volgende zwangerschap kun-
nen resulteren in een foetale en
neonatale hemolytische anemie.
Andere indicaties worden duidelijk
in richtlijn 50 van de NVOG aan-
gegeven2. Door Kleihauer, Braun en
Betke is in 19573 een methode
beschreven om in bloeduitstrijkjes
de foetale erytrocyten te onder-
scheiden van de maternale rode
bloedcellen. De foetale, HbF bevat-
tende cellen zijn duidelijk gekleurd.
De HbA-cellen van de volwassene
zijn zeer licht of niet gekleurd en
worden slechts als ghosts gezien.
De eerste ‘Kleihauer-Betke’-test
(KBT) is door velen, o.a. in 1960 ook
door Kleihauer en Betke4 gemodi-
ficeerd. Een aantal van deze modifi-
caties zijn als handelsproducten op
de markt gebracht. Echter, publi-
caties die meerdere ‘Kleihauer’-
modificaties met elkaar vergelijken,
zijn met uitzondering van die van
Bromilow en Duguid5 uit 1997
nauwelijks voorhanden. Gezien de
talloze modificaties wordt de
nauwkeurigheid en de reprodu-

ceerbaarheid van de KBT’s vaak ter
discussie gesteld.
Studies, waarvoor gekleurde pre-
paraten of mengsels van foetale en
adulte rode bloedcellen zijn rond-
gestuurd, laten een sterke discre-
pantie tussen de resultaten van de
verschillende klinieken zien6-8. Een
aanzienlijke verbetering van de
reproduceerbaarheid tussen centra
werd gerealiseerd door vervanging
van de ‘eigen’ methode door een
standaard kleur- en beoordelings-
methode (quality assurance)8. Der-
gelijk onderzoek heeft ertoe geleid
dat uiteindelijk voor binnen de UK
richtlijnen door het British Com-
mittee for Standards in Haema-
tology (BCSH) voor de KBT zijn
voorgesteld9. 
Hoe is, wat de bepaling van het
volume van FMT’s betreft, de
situatie in Nederland? Voor het
beantwoorden van deze vraag is
aan de acht universitaire centra, de
Isala Klinieken, het Maxima
Medisch Centrum en het Onze
Lieve Vrouwen Gasthuis een
vragenlijst voorgelegd. Aan deze
11 centra is tevens gevraagd of ze
bereid waren een aantal test-
monsters te beoordelen. 

MATERIAAL EN METHODEN

De enquête 
Vragen zijn gesteld over (1) de
gevolgde ‘Kleihauer’-methode, (2)
of de methode gemodificeerd was

t.o.v. de gepubliceerde beschrijving,
(3) of er moeilijkheden waren bij de
interpretatie van de resultaten, (4)
of er navelstrengbloed en volwas-
sen bloed als controles gebruikt
worden (5) of er ijkmonsters (meng-
sels met lage percentages foetale
cellen in volwassen bloed) gebruikt
worden en tot slot (6) of de repro-
duceerbaarheid van de methode
bekend is. Tot slot is gevraagd om
een kopie van het SOP (Standard
Operation Procedure) of werk-
voorschrift.

De bereiding van testmonsters
voor de rondzending
De rode bloedcellen in het bloed
van een volwassen man en een 
a-terme navelstrengbloedje (beide
O en RhD+) zijn met de Sysmex
1000 geteld. Aan het volwassen
bloed is in oplopende hoeveel-
heden 1:2 met fysiologisch zout
verdund navelstrengbloed toe-
gevoegd. Na de toevoegingen
waren de berekende percentages
foetale cellen als volgt: 0.05, 0.15,
0.47, 1.02, 1.81 en 3.46 %. 

De analyse
Aan elk centrum is van elk mengsel
200 µl gestuurd met daarbij een
onverdund monster van het navel-
strengbloedje. De monsters zijn
daarna volgens de voor elk cen-
trum gebruikelijke procedure ver-
der verwerkt. Verzocht werd de
resultaten van de tellingen als

Het bepalen van een foetomaternale
transfusie met al dan niet 
gemodificeerde Kleihauer-methoden: 
Een oriënterend onderzoek in 
Nederland
J. EGBERTS

VOORMALIG HOOFD LABORATORIUM VERLOSKUNDE LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM
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percentage of promillage door te
geven en het mogelijke volume van
de FMT’s, eveneens volgens de
eigen methode te berekenen.
Tevens is gevraagd een schatting te
maken van het percentage niet-
gekleurde (HbA) cellen in het
navelstrengbloed. 

RESULTATEN

De enquête
Binnen de elf centra worden vijf
duidelijk te onderscheiden metho-
den voor de ‘Kleihauer’ gebruikt.
Twee centra gebruiken de Kleihau-
er-methode uit 1960, door Bartsch
gevalideerd 10 en door Los uitge-
breid beschreven 11. Twee centra
volgen de Nierhaus-Betke-methode
12 en twee de methode volgens
Clayton 13. De ‘Sigma’-kit (Sigma-
Aldrich, St Louis, MO, USA) wordt
gebruikt door twee centra en door
drie wordt de ‘Gamma Biological’-
procedure gevolgd (Immucor-
Gamma, Heppignies, België). Vaak
zijn er binnen de SOP’s of werk-
voorschriften kleine modificaties
van de oorspronkelijke protocollen
in de publicaties 10-13 of bijsluiters.
Driemaal werd voor literatuur ver-
wezen naar hematologieboeken.
Alleen de laboratoria die de Nier-
haus-Betke-methode gebruiken,
hebben geen probleem met het
onderscheiden van foetale en
volwassen rode bloedcellen in de
uitstrijkjes. Door de andere centra
worden wisselende problemen aan-
gegeven. Deze zijn soms van tijde-
lijke aard (routine van de analist, te
laat verversen van fixatie en/of
elutiebuffer), maar ook regelmatig
structureel (zoals: maken van een
goed uitstrijkje, elutie/kleuring om
onduidelijke redenen niet goed
waardoor een moeilijk onderscheid

tussen de positieve foetale en zwak
positieve (intermediaire) cellen van
de volwassene). Desondanks geven
meerdere van deze centra aan dat,
volgens hun voorschrift, bij een
door de zwangerschap verhoogd
percentage maternaal HbF14 (<10%)
het onderscheid tussen foetale en
maternale cellen nog goed te
maken zou zijn. Echter, een HbF-
bepaling in combinatie met een
‘Kleihauer’ is in geen enkel cen-
trum routine. Controlemonsters,
negatief en laag positief (<1%)
worden door tien van de elf centra
gebruikt. Gegevens over nauw-
keurigheid en/of dupliceerbaar-
heid van de methode in het ‘laag-
percentage’-traject werden slechts
door vijf centra verstrekt, soms als
variatiecoëfficiënten of als stan-
daarddeviaties of als een 95%
betrouwbaarheidsinterval. Bij de
zes andere centra ontbreken der-
gelijke gegevens. Enkele centra
doen de KBT in duplo of triplo, of
laten een uitstrijkje door twee
analisten beoordelen. Het totale
aantal beoordeelde cellen per uit-
strijkje (foetaal + volwassen)
varieert sterk tussen de laboratoria.
De uiterste waarden waren 300
(1 centrum) en > 200.000 cellen
(2 laboratoria). In drie centra wordt
de berekening gebaseerd op
1000 cellen. In vijf andere labora-
toria worden door het bekijken van
20 tot 30 gezichtsvelden rond de
10.000 cellen beoordeeld. Daar-
naast worden er drie verschillende
methoden gebruikt voor de bere-
kening van het volume van de
FMT (zie bij de analyse). Door drie
centra werd/wordt nagegaan in
hoeverre flowcytometrie (FC) de
KBT kan vervangen. Een gedetail-
leerde weergave van afzonderlijke
SOP’s of werkvoorschriften wordt

gegeven in een addendum, op aan-
vraag beschikbaar.

De analyse
De resultaten van de rondgestuur-
de monsters zijn in Tabel 1 weer-
gegeven. Een centrum, waar de
Kleihauer-Betke-methode uit 1960
wordt gebruikt, heeft geen tel-
resultaten geleverd. In de tien
andere centra wijken de terug-
gevonden percentages vaak af van
wat toegevoegd was. In het traject
tussen de 0.5 en 1.8 % worden door
zeven van de tien centra meer-
malen te lage percentages terug-
gevonden. Naast de verschillen
tussen de centra zijn er ook ver-
schillen tussen en binnen dezelfde
methoden. De uitslagen van
‘Gamma’- en ‘Nierhaus-Betke’-
methoden kunnen bijvoorbeeld met
meer dan 200% verschillen. Slechts
één centrum geeft voor alle mon-
sters vrijwel juiste waarden en twee
geven te hoge uitslagen. Door geen
van de centra wordt echter in de
SOP aangegeven dat de gerappor-
teerde waarden nog gecorrigeerd
moeten worden voor de percen-
tages niet- of slecht gekleurde foe-
tale cellen (cellen met voornamelijk
HbA) in het navelstrengbloed.
Tussen de centra varieerde voor
hetzelfde navelstrengbloedje het
percentage slecht gekleurde en
negatieve cellen tussen de 2 en 17%.
Ook hier waren er binnen dezelfde
methoden en tussen beoordelaars
weer aanzienlijke verschillen: voor
bijv. de KB-Bartsch-methode von-
den drie analisten voor de niet-
aangekleurde cellen waarden
tussen de 5 en 17%.
Acht centra gaan voor het bereke-
nen van het volume van de FMT uit
van een circulerend bloedvolume
van 5 liter bij de moeder

Methode
Percentage in KB- Nierhaus Nierhaus 
testmonsters Clayton Clayton Gamma Gamma Gamma Bartsch Betke Betke Sigma Sigma

0,05 0,05 0,09 0,12 0,10 0,06 0,02 0,10 < 1 0,08 0,00
0,15 0,17 0,14 0,26 0,25 0,13 0,12 0,53 < 1 0,08 0,20
0,47 0,19 0,37 0,28 0,60 0,29 0,23 0,78 < 1 0,45 0,60
1,02 0,88 0,91 1,12 1,40 0,39 0,39 1,30 1,67 0,87 1,24
1,81 1,55 1,71 2,46 2,00 0,66 1,90 2,30 2,33 1,53 1,84
3,46 2,43 2,66 4,16 4,25 1,99 2,82 2,82 8,33 2,21 3,68

100% 
navelstrengbloed 96,2 91,2 88,8 96,5 98.3 83-95 96,8 86,3 89,8 85,0

Tabel 1. De gerapporteerde percentages van goed aangekleurde foetale cellen in testmonsters van foetale cellen in bloed van een 
volwassene en in een a-terme navelstrengbloedje door tien centra met vijf verschillende ‘Kleihauer’-methoden.
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(FMT=‘%’x50). In één centrum
wordt een waarde van 4 liter aan-
gehouden en in één laboratorium
wordt als volume voor FMT niet
het totale volume aan foetaal bloed
maar het aantal ml rode bloedcellen
gegeven. Bij dit centrum wordt een
grafiek gebruikt waarbij het aantal
ml foetale rode bloedcellen wordt
berekend vanuit het in vier banen
getelde aantal cellen met een
correctie voor de zwangerschaps-
duurafhankelijke foetale celgrootte
en hematocriet 11. Hoewel hier in
principe dus rekening gehouden
wordt met celgrootte (een factor die
terugkomt in de correctie volgens
BCSH), wordt ook hier niet gecorri-
geerd voor het percentage niet- of
slecht aangekleurde foetale cellen. 
In Tabel 2 zijn de volbloed FMT’s
weergegeven, berekend volgens de
protocollen van de verschillende
centra. Voor het centrum waar de
FMT’s als rode bloedcelvolume
gegeven worden, zijn waarden
voor de volbloed FMT’s gebaseerd
op een maternale hematocrietwaar-
de van 0.40. Voor elke 1 ml foetale
rode bloedcellen moet aan de moe-
der een dosis van 20 µg of 100 IE
anti-Rh(D) immunoglobuline gege-
ven worden15 oftewel1000 IE per
20 ml volbloed. Op basis van FMT-
uitslagen (en de doseringen van
1000 en 375 IE) zou bij FMT’s
> 20 ml door vijf centra regelmatig
en door twee centra incidenteel te
weinig anti-Rh(D)-immunoglobu-
line gegeven worden. Door drie
centra wordt bij grote FMT’s te veel
immunoglobuline gegeven. Een
meer gespecificeerde uitwerking
van deze getallen is gezien de

beperktheid van de analyse niet
verantwoord.

DISCUSSIE

In de internationale literatuur wordt
regelmatig aangegeven dat de Klei-
hauer-Betke-test (KBT) onbetrouw-
baar en niet te reproduceren is,
zowel binnen als tussen klinieken8,16.
Voor een aantal centra was dat de
reden om over te gaan op flowcyto-
metrie, gebaseerd op anti-HbF-
methoden. Zeker boven de 0.1%
foetale cellen laat de flowcytometrie
betrouwbaarder en reproduceerbare
resultaten zien 16,17. Een belangrijke
beperking bij deze vorm van dia-
gnostiek is dat lang niet elk zieken-
huis de beschikking heeft over de
vereiste apparatuur en expertise.
Zelfs binnen de elf geënquêteerde
centra werd of wordt slechts door
drie centra FACS-analyse overwo-
gen ter vervanging van de KBT. 
De handmatige KBT, al dan niet als
kit beschikbaar, is vooralsnog de
gebruikelijke methode. De laborato-
ria die aan dit onderzoek hebben
meegedaan, kunnen beschouwd
worden als laboratoria binnen ‘top
centra’. De resultaten laten echter
zien dat er sprake is van een dui-
delijke discrepantie tussen de op-
gelegde en de teruggevonden per-
centages. Behalve het verschil in
telresultaat is er ook nog het ver-
schil in het bepalen van het volume
van de FMT. Dit soort verschillen in
berekening van het volume van een
FMT zal de variabiliteit tussen
centra verder vergroten, waardoor
ook de dosering anti-D verschillend
kan worden. 

Bij de tellingen of berekeningen
wordt verder geen rekening gehou-
den met het percentage niet-
gekleurde foetale cellen. Binnen de
richtlijnen van het BCSH 9 wordt
voor deze en andere foetale facto-
ren gecorrigeerd. De gevonden per-
centages foetale rode bloedcellen
worden vermenigvuldigd met een
factor 1.3: een correctie voor gemid-
deld 10% niet-gekleurde foetale
cellen (factor 1.1) x een correctie-
factor (1.2) voor het verschil in
MCV tussen foetale en volwassen
rode bloedcellen. Een dergelijke
correctie zal voor de meeste centra
de kans op onderdosering met anti-
D-immunoglobuline verkleinen. 
Is een nauwkeuriger schatting van
het FMT-volume klinisch wel van
belang? Standaard wordt voor
postnatale RhD-immunoproflylaxe
200µg of 1000 IE gegeven. Voor
FMT’s van minder dan een gecor-
rigeerde 0.4% (~ 20 ml volbloed)
volstaat deze dosering. Een andere
standaarddosering (375 IE) wordt
alleen bij ingrepen tijdens de vroe-
ge zwangerschap gegeven. Het zou
gezien de beperkte beschikbaarheid
van anti-D-immunoglobuline van
belang kunnen zijn om bij FMT’s
van minder dan 0.1% een lagere
dosering te geven (de standaard
lage dosering van 375 IE), maar dan
is een nauwkeuriger schatting wel
een vereiste. FMT’s van meer dan
20 ml worden bij ongeveer 1% van
de bevallingen gezien3,18,19. Binnen
de richtlijn van de NVOG 3 wordt
vermeld dat ‘Niettegenstaande het
huidige primaire preventieprogramma
in sommige gevallen toch immunisatie
kan optreden ten gevolge van (…)

FMT-factor
50 50 50 50 50 40 50 50 50 50 50

Volbloed 
FMT (ml)- KB- Nierhaus Nierhaus 
testmonsters Clayton Clayton Gamma Gamma Gamma Bartsch Betke Betke Sigma Sigma

2 3 4 6 5 2 1 5 <20 4 0
8 9 7 13 13 5 6 27 <20 4 10

24 10 -a) 15 -a) 14 -a) 30 +a) 12 -a) 12 -a) 39 +a) <20 -a) 23 30 +a)

51 44 -b) 36 -b) 56 70 +b) 16 -b) 19 -b) 65 +a) 84 +b) 44 -a) 62
91 78 -b) 68 -c) 123 +c) 100 26 -c) 95 115 +b) 117 +b) 77 -b) 92

173 122 -c) 105 -c) 208 +c) 213 +c) 80 -c) 141 -c) 141 -b) 417 +c) 111 -c) 184 -a)

Standaard worden doses van 375 IE (aanvullende dosis) of 1000 IE anti-D IgG per 20 ml volbloed of 10 ml rode bloedcellen
(standaard begindosis) gegeven. 
Een te lage dosering wordt met (-) aangegeven, overmaat met (+). Een gering tekort of teveel wordt aangegeven met (a), een
tekort of te veel gelijk aan een standaarddosis met (b) en een groot tekort of veel te veel (meerdere doses van 1000 IE) met (c).

Tabel 2. Het volume van de foetomaternale transfusie (FMT), gebaseerd op de omrekeningsfactor (FMT-factor) zoals gegeven
in de verschillende SOP’s(*) of werkvoorschriften van tien centra.
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onvoldoende dosering bij onverwacht
grote FMT.’ Zoals de praktijk nu is,
zou een onvoldoende dosering een
direct gevolg kunnen zijn van een
onderschatting van het FMT. Bij een
volgende zwangerschap kunnen
dan misschien intra-uteriene trans-
fusies nodig zijn. 
Hoe nu verder? Dit oriënterend
onderzoek is te beperkt om aan te
kunnen geven welke methode de
beste is. Daarvoor zou een ‘com-
plete’ analyse van de ‘Kleihauers’
in Nederland noodzakelijk zijn. Er
zou ook overwogen kunnen wor-
den een nieuwe methode te intro-
duceren die gebaseerd is op het
gebruik van HbF-antilichamen en
een analyse van de uitstrijkjes met
behulp van fluorescentiemicros-
copie. Ochenbein-Imhof et al. 20

geven aan dat de gevoeligheid van
deze microscopische methode ver-
gelijkbaar is met die van de KBT en
de reproduceerbaarheid met die
van de flowcytometrie. Op korte
termijn moet echter meer gedacht
worden aan de voor de hand lig-
gende optie: het gebruikmaken van
de richtlijnen van het BCSH met
daarbij de aanbevolen standaard-
methoden: de oorspronkelijke KBT
uit 1960 en de snelle Nierhaus-
Betke-methode (ook als commercië-
le kit beschikbaar: Clintech Health
Care Ltd, Dublin, Ierland)). De
richtlijnen van het BCSH 9 geven
verder aan dat (a) bij alle FMT’s
> 0.1% foetale cellen bij voorkeur
ook flowcytometrische geanaly-
seerd wordt en dat (b) bij een grote
FMT twee dagen na het geven van
RhD-immunoglobuline opnieuw
een KBT gedaan moet worden. De
effectiviteit van de dosis anti-D
wordt aldus gecontroleerd en er
kan vervolgens eventueel bijgege-
ven worden. 
Daarnaast is voor verbetering van
de KBT een kwaliteitscontrole-
systeem met rondzendingen zeer
gewenst (via de Stichting Kwali-
teitsbewaking Medische Labora-
toriumdiagnostiek).
Tot slot: De KBT wordt routine-
matig ook aangevraagd bij een
(buik)trauma. Dit om bij een even-
tuele FMT preventief Rh(D) immu-
noglobuline te kunnen geven. Ook
om een andere reden lijkt het dan
zinvol aandacht te besteden aan de
‘Kleihauer’ na een trauma. Een
positieve KBT blijkt in belangrijke
mate een voorspellende waarde te

hebben voor voortijdige weeën-
activiteit en een eventuele vroeg-
geboorte21. Indien we ook dat
belang op waarde willen schatten,
dient de kwaliteit/reproduceer-
baarheid van de ‘Kleihauer’ sterk
verbeterd te worden. 
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INTRO
In Nederland worden ten minste vijf verschil-
lende ‘Kleihauer’-methoden toegepast. Er is
nauwelijks sprake van kwaliteitscontrole en
gegevens over reproduceerbaarheid, vooral in
het klinisch kritische gebied (een foetomaterna-
le transfusie (FMT) van ~ 20 ml volbloed) ont-
breken veelal. Er zijn verschillen gevonden van
meer dan 200% in de uitslagen van de rondge-
stuurde testmonsters tussen de centra, tussen
de methoden, maar ook binnen methoden. De
uitslagen worden niet gecorrigeerd voor het
percentage niet-aangekleurde cellen in navel-
strengbloed (HbA cellen). Hierdoor zal over het
algemeen het volume van de FMT onderschat
worden, met het risico van onvoldoende resus
anti-D immunoprofylaxe en de daaruit voort-
vloeiende gevolgen. Voorgesteld wordt de Brit-
se richtlijnen te volgen (BCSH guidelines) en
kwaliteitscontrole te starten.

SUMMARY
Using a questionnaire, information was reques-
ted from eleven medical centres, including
eight university clinics, on the methods used
for Kleihauer testing. Ten centres participated
in analyzing test samples of fetal and adult
blood mixtures with 0.05–3.46% fetal cells. Five
different methods are in use and three of these
are available as commercial kits. The number of
cells, examined according to the different pro-
tocols ranged between 300 and >200.000 per
slide. 
The results of the test samples differ between
the centres and methods. In cord blood, the
percentage of unstained, negative cells varied
between 2 and 17 percent. The volumes of the
fetomaternal hemorrhage (FMH), calculated
from the test samples results, were not correc-
ted for this effect. Therefore, the FMH volume
is often underestimated and this may result in
inadequate Rhesus anti-D immunoprophylaxis.
Following the BCSH guidelines and using a
quality assurance scheme may improve the
quality of the Kleihauer test outcomes. 

TREFWOORDEN:
Foetomaternale transfusie, Kleihauer-Betke-
test, Enquête Resultaatvergelijking
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Gehoor gevend aan het advies van
zijn Parijse collega Antonius
Lefabre om naast de geneeskundige
praktijkvoering te Delft ook tijd in
te ruimen voor wetenschappelijk
onderzoek, is Reinier de Graaf
(1641-1673) spoedig van start ge-
gaan met zijn onderzoek naar de
bouw en functies van de mannelijk
geslachtsorganen.1

Ruim twee jaar nadat hij zich in
december 1666 in Delft als medicus
practicus had gevestigd, had De
Graaf zijn onderzoek over de bouw
en functies van de mannelijke
geslachtsorganen uitgewerkt en op
papier gezet. Eind februari 1668
stuurde hij het manuscript ter

beoordeling naar zijn oud-leer-
meester in Leiden, de hoogleraar
Dele Boë Sylvius (1641-1672), met
een begeleidende brief waarin hij
een samenvatting van zijn onder-
zoek gaf.2  Deze brief is tegelijkertijd
in Delft in druk verschenen als een
vooraankondiging van zijn boek
onder de titel ‘De Nonnullis circa
Partes Genitales inventis novis’
(=enige nieuwe ontdekkingen over
de voortplantingsorganen). Deze
vooraankondiging van zijn boek
zou spoedig de gemoederen van
andere onderzoekers in beroering
brengen o.a. die van de Engelse
geleerde Timothy Clark († 1672).3

Met zekere trots en in de overtui-
ging dat hij er eer mee zou behalen
bij de Royal Society in Londen, ver-
zond De Graaf op 20 juli 1668 een
exemplaar van zijn pas verschenen
‘De virorum organis generationi
inservientibus’ (=over de manne-
lijke organen die ten dienste staan
van de voortplanting) (figuur 1).
Hij had er geen vermoeden van dat
de Royal Society reeds op de hoog-
te was van deze publicatie daar ook
zij de 'vooraankondiging' hadden
ontvangen. In de vergadering van
16 maart 1668 van dit belangrijke
wetenschappelijk genootschap de
‘Royal Society for the improvement
of Natural Knowledge’, opgericht
in 1660 te Londen, had de secretaris
van de Society Henry Oldenburg
deze 'vooraankondiging' ter sprake
gebracht (figuur 2). Hij had Sir
George Ent (1603-1689) verzocht er
een commentaar op te geven. Ent
was medicus, had in Cambridge
gestudeerd en was in Padua gepro-

moveerd tot doctor in de genees-
kunde. Op 13 april 1668 reeds was
er in de Philosophical Transactions,
het officiële orgaan van de Royal
Society, een referaat verschenen van
Ents hand. 
Naar aanleiding hiervan was
Timothy Clark, die al vanaf januari
1661 lid van de Society was, on-
middellijk in het geweer gekomen.
Deze beweerde namelijk dat hij
samen met Richard Lower (1631-
1691) het onderzoek van De Graaf
en zijn conclusies naar aanleiding
hiervan, al veel eerder had gedaan.
Het betrof hier onder meer het
onderzoek naar de bouw en func-
ties van de zaadleiders met behulp
van opspuitingstechnieken (figuur
3). Via brieven aan Henry Olden-
burg heeft De Graaf van gedachten
gewisseld met Clark die de priori-
teit van bepaalde opvattingen
opeiste.4 De Graaf bestreed de veel
gehuldigde opvatting o.a. die van

Het conflict tussen Reinier de
Graaf en Timothy Clark over 
de bouw en functies van de
mannelijke geslachtsorganen
H.L. HOUTZAGER

VROUWENARTS

Figuur 1. De zesde figuur uit 'De viro-
rum organis etc.", voorstellende 'de
Gemeynschap der Saadt-afvoerende
Vaten met de Saadt-blaaskens, soo als
deselve in 's menschen lighaam
gemeenlijk werdt onder-vonden'.

Figuur 2. 
Schets van het gebouw van de Royal Society aan het
Strand te Londen. Vermoedelijk van de hand van
Christopher Wren. 
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Clark, dat de testikels klieren zou-
den zijn. Volgens hem zijn het ‘een
prop van seer kleyne Saadt-maken-
de vaatkens’.5 Bij herhaling heeft De
Graaf voor zijn Delftse collegae

medici en chirurgijns in het the-
atrum anatomicum aldaar hiervan
een demonstratie gegeven, welke
hij als volgt beschrijft: ‘Neemt dan
de Kloten van een groote Rot (=
rat), en gy sult de witte Saadt-vaat-
kens door de Tunica alburginea
sien heen schijnen, welke als men,
van de Tunica alburginea ont-bloot,
in een bekken met water werpt, en
een weynig om-schommelt, sullen
sig, dat verwonderens waardig en
een lust is te besigtigen, soo van
malkanderen af-scheyden …’.6

Beide geleerden hadden uiteen-
lopende meningen over de functie
van de zaadleiders. De Graaf ging
zelfs zo ver dat hij de Engelsman
Samuel Colepresse († 1669), die in
Leiden studeerde en die regelmatig
met Oldenburg correspondeerde, in
Delft uitnodigde opdat deze met
zijn studiegenoten met eigen ogen
konden zien wat De Graaf beweer-
de over de functies van de testikels.
In augustus 1669 vond dit bezoek
in Delft plaats. Doch Colepresse
kon door De Graaf niet overtuigd
worden met zijn demonstratie, ten-
zij, zo schreef hij aan Oldenburg,
‘Yt it may be Hollanders have other
testicles than Englishmen’.7 Ook
Clark liet van zich horen en trachtte
De Graaf te overtuigen door hem
op 5 maart 1670 een preparaat van
een zaadblaasje toe te sturen, daar

hij een gaatje in het vas deferens
had gemaakt en waarin bij opspui-
ting met water dit eerst de top van
het zaadblaasje bereikte voordat het
later doorliep in de urethra. 
Pas in 1670 kwam er een einde aan
de discussie. Twee jaar later over-
leed Clark en weer een jaar later
overleed De Graaf op 18 augustus
1673. 

Noten

1. De Graaf R. Alle de Wercken.
Amsterdam 1686, 441-2 (hierna
geciteerd als AdW). 

2. Brief van Reinier de Graaf aan
Franciscus dele Boë Sylvius,
gedateerd 20 februari 1668,
opgenomen in AdW. 

3. Timothy Clark was sinds 1664
fellow van de Royal College of
Physicians en lijfarts van koning
Karel II. In 1663 had hij gepleit voor
het transfunderen van bloed aan
mensen in geval van hevig bloed-
verlies. 

4. Zie Hall R. en Hall-Boas M. The
correspondence of Henry Oldenburg 
vol. VII, Londen 1970. 

5. AdW. p. 37. 
6. AdW. p. 38. 
7. Zie noot 4, vol. VI. 

Figuur 3. 
Fig. I is een afbeelding van het vas
deferens met de vesiculae seminales. 
Fig. II dezelfde organen, opgeblazen en
droog geconserveerd. 
Afbeelding uit de Philosophical trans-
actions nr. 35 (18 mei 1668) p. 682. 
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INLEIDING

Stuitligging komt voor in ongeveer
drie tot vier procent van de à terme
zwangerschappen.1 In Nederland
was het beleid bij een stuitbevalling
erop gericht de bevalling vaginaal
te laten verlopen, tenzij er een
medische reden was voor een
primaire sectio caesarea. Zo luidde
in 1998 de NVOG-richtlijn over
stuitligging: 
‘het routinematig uitvoeren van een
sectio caesarea enkel en alleen op
indicatie van een stuitligging is on-
gewenst.2 In oktober 2000 werd de
Term Breech Trial van Hannah et al.
gepubliceerd.3 De studie toonde
aan dat een primaire sectio caesarea
bij stuitligging een significant lage-
re neonatale morbiditeit en mortali-
teit gaf (relatief risico 0.33; 95%
betrouwbaarheidsinterval
0.19–0.56). Er werd geen verschil
gevonden in ernstige maternale
morbiditeit en mortaliteit. De
studie werd nogal bekritiseerd o.a.
vanwege het lage percentage geïn-
cludeerde vrouwen in sommige
centra en het ontbreken van gege-
vens van niet geïncludeerde vrou-
wen. Selectiebias was daarom niet
uit te sluiten. In juli 2001 werd naar
aanleiding van de uitkomsten van
de trial de richtlijn ‘stuitligging’
van de NVOG aangepast door het
schrappen van bovengenoemde
regel. Dit liet de mogelijkheid open
voor een vaginale stuitbevalling,
maar impliciet suggereerde de
richtlijn dat het uitvoeren van een

sectio caesarea enkel op indicatie
stuitligging verdedigbaar was. Uit
de Landelijke Verloskundige Regis-
tratie 2e lijn (LVR-2) blijkt dat in het
eerste jaar na publicatie van de trial
het percentage primaire sectio
caesarea bij à terme eenling-
zwangerschappen in stuitligging
was toegenomen tot 61 percent.4-5

Een sectio caesarea is niet zonder
meer een veilige vorm van beval-
len. Uit studies is gebleken dat een
eerdere sectio caesarea een ver-
hoogde maternale en neonatale
morbiditeit en mortaliteit geeft in
een volgende zwangerschap (o.a.
uterusruptuur, placenta praevia/
increta).6-11 Wij onderzochten in de
regio Breda-Oosterhout in hoeverre
de aangepaste NVOG-richtlijn
wordt opgevolgd en wat de uit-
komsten zijn van een à terme
stuitbevalling. 

PATIËNTEN EN METHODEN

Ter evaluatie van de beleidsveran-
dering rondom de NVOG-richtlijn
‘stuitligging’ voerden wij een retro-
spectief cohort onderzoek uit van
alle à terme eenlinggeboorten in
stuitligging in het Amphia Zieken-
huis te Breda-Oosterhout, van
1 januari tot en met 31 december
1999, de periode voor de Term
Breech Trial, en van 1 januari 2002
tot en met 31 december 2003, de
periode na de Term Breech Trial en
na de aanpassing van de NVOG-
richtlijn ‘stuitligging’. Gegevens uit
het jaar 2000 en 2001 zijn buiten

beschouwing gelaten, omdat dit
publicatiejaren waren van respec-
tievelijk de Term Breech Trial en de
aangepaste richtlijn en wij de lange
termijneffecten van de aanpassing
wilden meten.
Patiënten werden geïdentificeerd
aan de hand van de ziekenhuis-
database MOSOS en de Landelijke
Verloskundige Registratie 2e lijn
(LVR-2). Bevallingen werden
gecategoriseerd als primaire sectio
caesarea en geplande vaginale
poging. Vaginale poging werd
onderscheiden in vaginale partus
en secundaire sectio caesarea.
Primaire sectio caesarea’s werden
gepland bij een amenorroeduur van
38–39 weken, waarbij de ligging
van het kind echografisch werd
gecontroleerd. De primaire sectio
caesarea vond plaats onder spinaal-
anesthesie (95,5%) en bij uitzon-
dering onder algehele narcose
(4,5%). Indien voor de geplande
datum van de primaire sectio cae-
sarea patiënte in partu kwam of
gebroken vliezen kreeg, werd aan-
sluitend overgegaan tot het ver-
richten van een primaire sectio
caesarea.
Voor de dataverzameling werden
alle medische dossiers en de hierin
vermelde gegevens, zoals wijze van
bevallen, demografische gegevens
en maternale en neonatale gezond-
heidsuitkomsten gebruikt. Neona-
tale uitkomsten waren: Apgarscore,
pH en het zuurbase evenwicht. Een
Apgar < 7 na 5 minuten werd als
neonatale complicatie gedefinieerd.

Sectio caesarea bij à terme stuitligging? 
Evaluatie van beleidsverandering na
de Term Breech Trial
G.H.M.VERBURGT1, R. DE VOS3, D.N.M. PAPATSONIS2 EN M.J. TEN KATE- BOOIJ2

1KLINISCH VERLOSKUNDIGE, AMPHIA ZIEKENHUIS BREDA, AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE

2GYNAECOLOOG, AMPHIA ZIEKENHUIS BREDA, AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE

3KLINISCH EPIDEMIOLOOG, ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, 

AFDELING KLINISCHE EPIDEMIOLOGIE EN BIOSTATISTIEK
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De pH en het zuurbase-evenwicht
werden verdeeld in twee catego-
rieën: arteriële pH (pHa) < 7.0 en
pHa 7.0-7.10 en Basentekort (BE)
van >15 mmol/l en 10-15 mmol/l.
Geboortetrauma’s werden geëvalu-
eerd zoals, laesie van de plexus
brachialis, intracraniële bloeding,
claviculafractuur of humerusfrac-
tuur. Opnames op de afdeling Neo-
natologie met indicatie ‘slechte
start’ werden geanalyseerd. Slechte
start werd gedefinieerd wanneer
een volgens de kinderarts dus-
danige klinische conditie van de
neonaat direct postpartum opname
noodzakelijk maakte. Bij ontslag
werd bepaald voor welke neonaat
naast het standaardonderzoek van
de heupen, extra nazorg nood-
zakelijk was.
Maternale morbiditeitsparameters
waren: (sub)totaalruptuur van het
perineum, geschat bloedverlies
≥ 1000 ml, trombo-embolische
complicaties, wondinfectie, anti-
bioticatoediening (meer dan een-
malige gift), nacurettage i.v.m.
placentarest en een opnameduur
> 5 dagen op moederlijke indica-
tie.12 Complicaties tijdens de sectio
caesarea, zoals blaaslaesie en overi-
ge complicaties werden geëvalu-
eerd.

ANALYSE

Ter evaluatie van de beleidsveran-
dering werden de percentages
primaire sectio caesarea, vaginale
poging resulterend in een vaginale
partus of secundaire sectio caesarea
met elkaar vergeleken. Daarna
werden de medische indicaties
voor primaire en secundaire sectio
caesarea in verband gebracht met
de aanpassing van de richtlijn.
Verschillen in proporties tussen de
onderzoeksperioden 1999, 2002 en
2003 werden geanalyseerd met
behulp van de Chi-kwadraattoets
(SPSS 11.0, Chicago USA).
Ter evaluatie van het risicoverschil
tussen een primaire sectio caesarea
en een vaginale poging, werden de
absolute verschillen in proporties
berekend met het 95% betrouw-
baarheidsinterval (CIA 2.0.0. Sout-
hampton UK 2000). Een p-waarde
< 0,05 (tweezijdig getoetst) werd als
significant beschouwd. 

exclusie
waarvan
meerling ≥ 37 wkn
prematuur < 37 wkn
IUVD

stuitligging ≥ 37 wkn
nulliparae
multiparae

n=563
n=365
n=198

primaire sectio
 

n=245 (43,5)
n=156 (63,7)
n=  89 (36,3)

vaginale poging
nulliparae
multiparae

n=244 (43,4)
n=152 (62,3)
n=  92 (37,7)

onverwachte stuitligging

n=74 (13,1)

vag.partus
n=175 (71,7)

sec.sectio
n=69 (28,3)

nulliparae
multiparae

n=94 (61,8)
n=81 (88)

nulliparae
multiparae

n=58 (38,2)
n=11 (12)

vag.partus
n=41 (55,4)

sec.sectio
n=33 (44,6)

n=168

n=  48
n=118
n=    2

zwangeren met stuitligging
n=731

Figuur 1. Vrouwen naar voorgenomen wijze van bevallen bij de á terme stuitlig-
ging (%).

kenmerk primaire sectio vaginale poging
totaal n=563 n=245 n=244 p-waarde #

n (%) n (%) 
– leeftijd moeder 
< 35 jaar 178 (73) 191 (78) 
≥ 35 jaar 67 (27) 53 (22) 

– pariteit 
nullipara 156 (64) 152 (62) 
multipara 89 (36) 92 (38) 

– amenorrhoeduur 
< 41 weken 244 (99,6) 235 (96,3) 
≥ 41 weken 1 (0,4) 9 (3,7) p < 0,01 
– type stuitligging 
onvolkomen 191 (78) 190 (78) 
volkomen 48 (20) 47 (19) 
anders 6 (2) 7 (3) 

– geboortegewicht 
< 2500gr 10 (4) 21 (9)
2500-4000gr 215 (88) 208 (85)
> 4000gr 20 (8) 15 (6) 

Tabel 1. Kenmerken van zwangeren met een a terme stuitligging onderverdeeld in
primaire sectio en geplande vaginale poging. 
# niet significant tenzij vermeld. (%)
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RESULTATEN

Over de periode van drie jaar
werden in het Amphia ziekenhuis
in totaal 731 kinderen geboren in
stuitligging (figuur 1). Geëxclu-
deerd werden 168 zwangere
vrouwen wegens meerlingzwan-
gerschap (n=48), prematuriteit
(n=118) en intra-uteriene vrucht-
dood (n=2). De analyse betrof in
totaal 563 à terme eenlingen in
stuitligging, waarvan 365 nulli-
parae en 198 multiparae. 
245 (43,5%) vrouwen ondergingen
een primaire sectio caesarea, waar-
van 156 nulliparae (63,7%) en 89
multiparae (36,3%). Een geplande
vaginale poging vond plaats bij 244
vrouwen (43,4%), waarvan 152
nulliparae (62,3%) en 92 multiparae
(37,7%). Bij 74 vrouwen (13.1%)
ging het om een durante partu
gediagnostiseerde stuitligging .Van
deze 74 vrouwen met een on-
verwachte stuitligging eindigden
41 (55,4%) pogingen in een vaginale
partus en 33 (44,6%) in een secun-
daire sectio. Deze onverwachte
stuitliggingen zijn in de verdere
analyses buiten beschouwing gela-
ten. 
Van de 244 geplande vaginale
pogingen eindigden er 175 (71,7%)
in een vaginale partus, waarvan 94
nulliparae (53,7%) en 81 multiparae
(46,3%) en de overige 69 (28,3%) in
een secundaire sectio, waarvan 58
nulliparae (84%) en 11 multiparae
(16%) (figuur 1). De demografische
kenmerken van de zwangere vrou-
wen die een primaire sectio caesa-
rea of een vaginale poging onder-
gingen, staan vermeld in tabel 1.
Na de aangepaste NVOG-richtlijn
steeg het percentage primaire sectio
caesarea van 27% in 1999 naar 52%
in 2002; het bedroeg 48% in 2003.
Het patroon van de vaginale poging
over die periode was tegengesteld.
Het percentage vaginale partus na
counseling voor een geplande vagi-
nale poging steeg van 64% in 1999
naar 68% in 2002 en naar 83% in
2003 en het percentage secundaire
sectio caesarea daalde van 36% in
1999 naar 32% in 2002 en naar 17%
in 2003.
Na het aanpassen van de NVOG-
richtlijn in 2001 is de indicatie voor
de primaire sectio significant gewij-
zigd wat betreft ‘wens van de
vrouw en hoogstaande stuit’. De
indicatie ‘wens van de vrouw’ nam

significant toe en de indicatie
‘hoogstaande stuit’ nam significant
af (tabel 2).  
De indicatie voor een secundaire
sectio caesarea veranderde niet,
behalve voor de niet-vorderende
ontsluiting en/of indaling. Deze is
van 1999 tot 2003 significant
gedaald van 52 naar 17% (tabel 3).
Wat betreft de neonatale morbidi-
teit is er een significant verschil
voor pHa 7.0-7.1 en basentekort
(BE) 10–15 mmol/l, ten gunste van
de primaire sectio caesarea (figuur
2). De verschillen zijn niet signi-
ficant voor extreem lage pH 
(pHa < 7,0) en BE > 15 mmol/l. Het
verschil in percentuele maternale
morbiditeit is gelijk voor beide
groepen, behalve voor geschat
bloedverlies ≥ 1000 ml en opname
langer dan vijf dagen op maternale
indicatie, welke significant hoger

waren bij de primaire sectio
caesarea dan bij de vaginale
poging.

DISCUSSIE

Dit onderzoek laat zien dat de aan-
passing van de NVOG-richtlijn na
de Term Breech Trial in onze kliniek
een substantiële beleidsverandering
teweegbracht bij de à terme stuit-
ligging. Het percentage primaire
sectio is minder hoog (52%) dan
gemiddeld in Nederland in dezelf-
de periode (2002) werd gezien in de
LVR-2-registratie (61%). De neona-
tale morbiditeit na een vaginale
poging is gelijk aan die na een pri-
maire sectio, behalve waar het lage
arteriële pH-meting en metabole
compensatie betrof. Na een primai-
re sectio waren maternale compli-
caties, zoals geschat bloedverlies

Tabel 2. Indicaties voor primaire sectio per jaar (n=aantal primaire sectio’s bij stuitligging per
jaar) periode voor en na aanpassing NVOG richtlijn vergeleken. 
# niet significant tenzij vermeld. (%)

indicatie 1999 2002 2003
(n=43) (n=98) (n=104) p-waarde #
n(%) n(%) n(%)

wens vrouw 6 (14) 70 (71) 70 (67) p < 0,01

maternale indicatie
bekkenpathologie 11 (26) 10 (10) 7 (7)
status na sectio 6 (14) 2 (2) 7 (7)
hoogstaande stuit 9 (21) 4 (4) 1 (1) p < 0,01
maternale conditie 3 (7) 2 (2) 4 (4)
anamnese 2 (5) 2 (2) 2 (2)

foetale indicatie
hoofdomtrek > p 95 3 (7) 4 (4) 9 (9)
gewicht < p5 2 (5) 2 (2) 1 (1)
andere reden 1 (2) 2 (2) 3 (3)

indicatie 1999 2002 2003
(n=42) (n=31) (n=29) p-waarde #
n(%) n(%) n(%)

alsnog wens vrouw 0 5 (16) 4 (14)

maternale indicatie
niet vorderende
ontsluiting 22 (52) 9 (29) 5 (17) p < 0,01
niet vorderende
uitdrijving 15 (36) 12 (39) 9 (31)

foetale indicatie
foetale indicatie 3 (7) 3 (10) 6 (20)
uitgezakte navelstreng2 (5) 1 (3) 2 (7)
andere reden 0 1 (3) 3 (10)

Tabel 3. Indicaties voor secundaire sectio per jaar (n=aantal secundaire sectio’s bij
stuitligging per jaar) periode voor en na aanpassing NVOG richtlijn vergeleken.
# niet significant tenzij vermeld. (%)
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≥ 1000 ml en opname langer dan
5 dagen, significant hoger. 
Het door ons uitgevoerde onder-
zoek was retrospectief van opzet.
Het percentage onverwachte stuit-
ligging in de drie onderzochte jaren
was constant (± 13%). In het meest
optimale geval zouden ook zwan-
gere vrouwen met een onverwachte
stuitligging de mogelijkheid moe-
ten hebben voor een geplande pri-
maire sectio, maar voor een aantal
is de baring te ver gevorderd om
die keuze nog weloverwogen te
kunnen maken. Uitgaande van de
veronderstelling dat de maternale
en neonatale complicaties onder
deze omstandigheden mogelijk
anders zijn dan bij een meer
geplande bevalling, zijn de uit-
komsten van onverwachte stuitlig-
ging niet in de analyse opgenomen.
Deze studie evalueerde het be-
staande beleid in één kliniek. Er
zijn ons geen gegevens bekend uit
andere vergelijkbare klinieken; het
percentage primaire sectio caesarea
in ons ziekenhuis is na de richtlijn-
aanpassing belangrijk lager dan het
gemiddelde gemeld in de LVR-2
(61%). Een verklaring kan zijn dat
het beleid in de richtlijn ruim is
geformuleerd en zowel een primai-
re sectio als een vaginale poging
verdedigbaar is. Uit onze resultaten
naar de verschuiving van indicatie-
stelling door de jaren heen blijkt dat
de wens van de vrouw voor een
primaire sectio belangrijk is toe-
genomen. De zwangere vrouw
bepaalt zelf mede de keuze van de
wijze van bevallen bij een stuitlig-
ging. 
De overige maternale indicaties
voor een primaire sectio vertoon-
den een daling waarbij de meest
opvallende indicaties ‘bekken’ en
‘hoogstaande stuit’ waren. Wanneer
een zwangere eenmaal kiest voor
een primaire sectio worden medi-
sche risicofactoren voor een vagina-
le poging waarschijnlijk minder
vaak onderzocht. 
Aangezien de primaire sectio caesa-
rea werd gepland rond de à terme-
datum, is het aantal vrouwen met
een amenorroeduur ≥ 41 weken
significant lager in de primaire
sectio caesarea-groep. 
Opvallend in onze resultaten is dat
onder zwangere vrouwen met een
kind in stuitligging na counseling
voor een vaginale poging tot beval-
len, het aantal vaginale partus toe-

neemt en het aantal secundaire sec-
tio’s daalt. Deze verschillen zijn
niet statistisch significant, maar
groot genoeg om te zoeken naar
een verklaring. Een mogelijke ver-
klaring zou kunnen zijn dat er een
betere risico selectie is, alvorens een
vaginale poging wordt aangegaan.
In ons onderzoek zagen we meer
neonatale complicaties bij een vagi-
nale poging en meer maternale
morbiditeit bij een primaire sectio.
Opgemerkt moet worden dat de cij-
fers van vaginale pogingen de uit-
komsten reflecteren van zowel de
vaginale partus als de secundaire
sectio. In dit licht is het opvallend
dat de morbiditeit feitelijk beperkt
is. Het risicoverschil rondom zuur-
base-evenwicht was significant,
maar niet wat betreft extreme lage
pH-meting. Alleen daarvan is
bekend dat dit leidt tot neurologi-
sche, cardiovasculaire en respira-
toire complicaties direct post
partum.13 De tendens naar meer
neonatale morbiditeit na een vagi-
nale poging moet niet worden

gebagatelliseerd, zoals ook blijkt uit
eerdere Nederlandse studies.12,15-17

De korte termijn maternale compli-
caties na een primaire sectio
werden in onze studie gevonden
voor geschat bloedverlies ≥ 1000ml
en verlengde opnameduur op
moederlijke indicatie. In eerder
onderzoek is het toegenomen risico
voor moeder en kind in een zwan-
gerschap volgend op een sectio
aangetoond.6-8 Resultaten zoals
gevonden in de Term Breech Trial
konden in ons onderzoek niet
worden bevestigd.3 De meest recen-
te studie van Hannah, twee jaar na
de Term Breech trial, vindt geen
lange termijn risicoverschillen in
kinderen na primaire sectio of
vaginale poging.14

CONCLUSIE

Het verrichten van een primaire
sectio enkel en alleen op indicatie
‘stuitligging’ kan in het licht van
deze nieuwe informatie uit de
Bredase kliniek worden heroverwo-
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gen, mede gelet op de kans van
verhoogde maternale morbiditeit.
Bij een volgende zwangerschap is
er voor de vrouw met een sectio-
litteken een verhoogde kans op een
uterusruptuur of een placenta
praevia. Onze resultaten laten zien
dat er plaats is voor een vaginale
poging bij stuitligging, overigens
na goede risicoselectie en voor-
lichting aan de patiënte. 
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SAMENVATTING
Doel. Analyse van de invloed op
het obstetrisch beleid en de mater-
nale en neonatale uitkomsten na
het aanpassen van de NVOG-
richtlijn ‘stuitligging’ naar aan-
leiding van de publicatie van de
Term Breech Trial.  
Opzet. Retrospectief cohort-
onderzoek.
Methode. Het onderzoek betrof de
uitkomsten van alle à terme een-
linggeboorten in stuitligging in
het Amphia Ziekenhuis te Breda-
Oosterhout van 1 januari tot en
met 31 december 1999, de periode
voor de Term Breech Trial en van 
1  januari 2002 tot en met 31 de-
cember 2003, de periode na de
Term Breech Trial en na de aan-

passing van de NVOG-richtlijn
‘stuitligging’. De wijze van beval-
len werd onderverdeeld in primai-
re sectio caesarea of geplande vag-
inale poging resulterend in
vaginale partus of secundaire sec-
tio caesarea. 
Resultaten. De incidentie primaire
sectio caesarea bij à terme stuit-
ligging bedroeg 27% in 1999, 52%
in 2002 en 48% in 2003. De inci-
dentie vaginale partus na een
geplande vaginale poging bedroeg
64% in 1999, 68% in 2002 en 83%
in 2003. De incidentie secundaire
sectio caesarea na een geplande
vaginale poging daalde van 36%
in 1999, naar 32% in 2002 en 17%
in 2003. Na het aanpassen van de
NVOG-richtlijn is de indicatie

voor een primaire sectio caesarea
significant gestegen voor de indi-
catie ‘wens van de vrouw’ en sig-
nificant gedaald voor de indicatie
‘hoogstaande stuit’. De frequentie
voor een secundaire sectio caesa-
rea daalde significant voor de
indicatie niet-vorderende ont-
sluiting en/of indaling van 52% in
1999 naar 17% in 2003. De neona-
tale morbiditeit is statistisch gelijk
voor een primaire sectio caesarea
vergeleken met die van een vagi-
nale poging, behalve voor de
arteriële navelstreng pH 7.0–7.10
en Basentekort 10–15 mmol/l. De
maternale morbiditeit is statistisch
ook gelijk, behalve voor fluxus
postpartum (≥1000 ml) en opname
> 5 dagen op moederlijke indicatie
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welke hoger waren in de primaire
sectio caesarea-groep. 
Conclusie. Aanpassing van de
richtlijn heeft geleid tot een signi-
ficante verandering van de wijze
van bevallen. Onze resultaten
laten zien dat er na goede risico-
selectie een mogelijkheid blijft
bestaan voor een vaginale poging
bij stuitligging.

ABSTRACT
Objective. The objective of this
study was to evaluate obstetric
practice in breech delivery after
publication of the Term Breech
Trial and modification of the
NVOG guideline breech presen-
tation with regard to neonatal and
maternal outcomes. 
Design. Retrospective cohort
study.
Method. The study included the
results of all singleton breech deli-
veries at term in the Amphia Hos-
pital Breda-Oosterhout as from
1 January up to 31 December
1999; the period before the Term
Breech Trial and from 1 January
2002 up to 31 December 2003; the
period after the Term Breech Trial
and the modification of the
NVOG guideline. Method of deli-
very was subdivided in planned
caesarean section and a planned
vaginal birth. 
Results. The incidence of elective
caesarean section was 27% in

1999, 52% in 2002 and 48% in
2003.The incidence of a vaginal
birth after a planned vaginal deli-
very showed an opposite tenden-
cy with an incidence of 64% in
1999, 68% in 2002, and 83% in
2003. The incidence of emergency
caesarean section after a planned
vaginal delivery decreased from
36% in 1999 to 32% in 2002 and
17% in 2003. After the modifi-
cation of the NVOG guideline, the
indication for elective caesarean
section has not changed signifi-
cantly, except for the wish of the
pregnant woman herself and the
not engaged breech. The indi-
cation for an emergency caesarean
section has not altered, except for
the indication failure to progress
in the second stage of labour. Neo-
natal morbidity was similar for
both groups except for cord-blood
pH 7.0–7.10 and base deficit 10–15
mmol/l. Maternal morbidity was
similar for both groups except for
haemorrhage postpartum (≥ 1000
ml), and maternal hospital stay
>5 days, which was significantly
higher in the elective caesarean
section group. 
Conclusion. Implementation of
the modified NVOG guideline has
led to a significant change in the
mode of delivery in case of term
breech presentation . Our results
show that counseling patients for
a vaginal delivery in case of a

term breech presentation is an
option, after ruling out contra-
indications for a vaginal breech
delivery. 
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INLEIDING

Teratomen behoren tot de meest
voorkomende kiemceltumoren. Ze
worden onderverdeeld in mature
en immature teratomen. Deze laat-
ste kunnen zowel cysteus als solide
zijn. Een cysteus matuur teratoom,
veelal dermoïdcyste genoemd,
bestaat uit zowel ectoderm, ento-
derm, als mesoderm en is de meest
voorkomende ovariële tumor
tijdens de reproductieve fase. Deze
goedaardige tumor groeit in het
algemeen traag en geeft weinig
symptomen, totdat de tumor groot
geworden is of zich complicaties
voordoen zoals torsie, infectie of
rupturering. Maligne transformatie
treedt slechts op in 1–2%, voor-
namelijk in peri- en postmeno-
pausale vrouwen.1, 2 Hoewel alle
drie de kiemcellagen maligne
kunnen degenereren, is het plavei-
selcelcarcinoom afkomstig van het
ectoderm de meest voorkomende
maligniteit (75%), gevolgd door het
adenocarcinoom (6-7%) en carci-
noid tumoren.3, 4 Ook andere typen
maligniteit zijn beschreven, zoals
melanomen, sarcomen en thyroïd-
carcinomen. In dit artikel wordt de
ziektegeschiedenis beschreven van
vijf patiënten met een dermoïdcyste
met hierin plaveiselcelcarcinoom,
gevolgd door een review van de
literatuur.

CASUS 1
Patiënte 1, 68 jaar, had een uit-
gebreide medische voorgeschiede-
nis met onder andere een cholecys-
tectomie, diep veneuze trombose en
myocardinfarct. Zij presenteerde

zich met een aanvalsgewijze pijn in
haar bovenbuik en obstructieve
mictie. Bij lichamelijk onderzoek
was een moeilijk af te grenzen
zwelling palpabel tot navelhoogte.
Bij gynaecologisch onderzoek leek
de tumor vast te zitten aan de
uterus. Transvaginale echoscopie
toonde een reeds bekende uterus
myomatosus met daaraan vast een
echoluscent ruimte-innemend
proces. CA-125 en CEA serumwaar-
den waren niet verhoogd (respec-
tievelijk 5 U/ml en 2.1 ng/ml).
Differentiaal diagnostisch werd
gedacht aan necrose in een myoom
of een ovariumtumor. Er werd een
exploratieve laparotomie verricht.
Tijdens de ingreep werd een multi-
cysteuze tumor, uitgaand van het
rechteradnex gezien, met doorgroei
in het colon. Er was geen ascites,
een kleine uterus myomatosus en
een macroscopisch normaal linker-
adnex. Er werd een abdominale
uterusextirpatie met adnexextir-
patie beiderzijds uitgevoerd en aan-
sluitend een low-anteriorresectie
met anastomose. Tijdens de ingreep
barstte de cyste waarbij talg vrij-
kwam. Histologisch onderzoek
toonde een dermoïdcyste van het
rechterovarium met hierin een
matig gedifferentieerd plaveiselcel-
carcinoom. Uterus en linkeradnex
waren tumorvrij. Er werd echter
wel doorgroei van de tumor beves-
tigd in het verwijderde stuk colon.
Bij FIGO stadium IIC (niet volledig
gestadieerd), waarbij de buik na de
ingreep macroscopisch schoon was,
werd een expectatief beleid
gevoerd. Op de eerste postoperatie-
ve controle 6 weken na de ingreep

klaagde patiënte over dezelfde
koliekachtige pijn als voor de
ingreep. Er werd een lokaal recidief
geconstateerd waarvoor gestart
werd met chemotherapie volgens
het CABO-schema (methotrexaat,
bleomycine, vincristine, cisplati-
num). Patiënte is thans vijftien
maanden tumorvrij.

CASUS 2
Patiënte 2, met een blanco voor-
geschiedenis en para 3, werd op 62-
jarige leeftijd verwezen naar de
gynaecoloog met een echoscopisch
vastgesteld ovarieel cysteus proces.
Zij had sinds enkele weken een
zeurende pijn in haar buik en kram-
pende pijn tijdens defaecatie. Haar
moeder en twee zussen waren over-
leden ten gevolge van ovarium-
carcinoom. Bij lichamelijk onder-
zoek werd een immobiele vaste
zwelling tot 2⁄3 symfyse-navel
gevoeld, die bij gynaecologisch
onderzoek het gehele cavum
Douglasi leek op te vullen. Bij trans-
vaginale echo werd het reeds be-
kende multicysteuze proces gezien
met solide partijen, met een grootte
van 11 x 13 x 10 cm. Er was geen
ascites en de uterus had een nor-
maal aspect. Het CA-125 bedroeg
52 U/ml, het CEA 4,0 ng/ml. In
verband met de verdenking op
maligniteit van de ovaria werd op
korte termijn een exploratieve lapa-
rotomie gepland. Tijdens de ingreep
werd een tumor gezien uitgaand
van het linkerovarium, vastzittend
op de uterus. Er was geen ascites en
het rechteradnex had een normaal
aspect. Tijdens de ingreep barstte
de cyste waarbij groen vocht en
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haren vrijkwamen. De vriescoupe
bevestigde een maligniteit, waarna
een stadiëringslaparotomie werd
uitgevoerd. De definitieve histologi-
sche uitslag luidde: dermoïdcyste
met maligne ontaarding van plavei-
selcelcarcinoom met ingroei in de
uterus. Het rechteradnex, omen-
tum, biopten en spoelvocht waren
tumornegatief (FIGO IIC). Er werd
afgezien van adjuvante behande-
ling. Patiënte ontwikkelde echter
binnen een halfjaar een recidief op
de vaginatop. Verder onderzoek 
liet eveneens levermetastasen en
suspecte para-iliacale klieren zien
waarvoor zij werd nabehandeld
met chemotherapie (cisplatine en
bleomycine). De chemotherapie
werd na twee kuren gestaakt in
verband met algehele malaise en
omgezet in radiotherapie. Patiënte
overleed kort daarna.

CASUS 3
Patiënte 3 was een postmenopau-
sale 54-jarige vrouw met een blan-
co voorgeschiedenis toen zij zich
presenteerde met een toegenomen
buikomvang en een drukkend
gevoel onder in de buik. Onder-
zoek liet een cysteus proces zien,
uitgaand van het rechteradnex,
verdacht voor een endometrioom
of dermoïdcyste met een doorsne-
de van 15 x 9 x 8 cm. Serumwaar-
den van CA-125 en CEA waren niet
verhoogd. Patiënte kreeg een
laparotomische adnexextirpatie
beiderzijds met vriescoupe. De
ingreep verliep probleemloos. De
uitslag van de vriescoupe luidde:
demoïdcyste met mogelijk een
immature component met onvol-
doende aanwijzingen voor een
maligniteit. De definitieve histo-
logische uitslag was echter een
dermoïdcyste met hierin goed-
gedifferentieerd plaveiselcelcarci-
noom. Patiënte werd niet in tweede
instantie gestadieerd. Omdat in het
spoelvocht en het andere adnex
geen maligne cellen werden aan-
getroffen werd zij uitgeboekt als
FIGO stadium IA en werd geen
verdere behandeling gegeven. Drie
maanden postoperatief kreeg
patiënte forse, diffuse pijn in de
buik. Er werden een levermetastase
van 8 cm doorsnede en vergrote
para-aortale klieren vastgesteld. In
verband met haar slechte klinische
conditie werd afgezien van chemo-
therapie. Enkele weken later,

binnen een halfjaar na de operatie,
is patiënte overleden.

CASUS 4
Patiënte 4, een 36-jarige para 2,
werd gezien op de polikliniek met
een sinds enkele weken bestaand
trekkend gevoel in de onderbuik,
vooral bij hardlopen. Daarnaast
had zij recent gedurende drie
dagen koorts gehad tot 38,5 ºC. Bij
onderzoek werd een opgezette buik
gezien die door spierverzet moeilijk
te onderzoeken was. Bij vaginaal
toucher werd een vast-elastische
zwelling gevoeld in het cavum
Douglasi waardoor de uterus naar
ventraal werd verplaatst. Trans-
vaginaal echoscopisch onderzoek
toonde een normaal grote uterus in
strekstand en een normaal rechter-
ovarium. In de linker adnexloge
werd een ruimte-innemend proces
gezien van 7,5 x 8,5 x 4,5 cm. Het
CA-125 bedroeg 45 u/ml, β-HCG
en αFP waren niet verhoogd. Er
werd een exploratieve laparotomie
verricht waarbij veel necrotisch
weefsel en haren in de buik werden
aangetroffen, afkomstig uit een
gebarsten dermoïdcyste links.
Vriescoupe gaf de uitslag van een
maligne teratoom. Adnexa, omen-
tum en necrotisch weefsel werden
zo veel mogelijk verwijderd, maar
het proces was niet optimaal te
debulken. Definitieve histologie
toonde een dermoïdcyste met hier-
in maligne componenten bestaande
uit deels slecht gedifferentieerd pla-
veiselcelcarcinoom, deels sarcoom.
Patiënte werd uitgeboekt als stadi-
um IIC door macroscopische uit-
breiding in het kleine bekken en
positief spoelvocht. Postoperatief
kreeg patiënte binnen enkele weken
een forse lokale uitbreiding van het
proces met ascites. Er werd voor-
gesteld te starten met chemothera-
pie. Patiënte koos echter zelf voor
een niet-reguliere behandeling
(hyperthermie en lokale behande-
ling met dendritische cellen). Een
CT-scan twee maanden na de
operatie ten tijde van de alternatie-
ve therapie liet helaas uitbreiding
van het proces zien. Patiënte over-
leed binnen vier maanden na de
operatie.

CASUS 5
Patiënt 5 was een 40-jarige vrouw
met behoudens sarcoïdose een
blanco voorgeschiedenis. Zij

bezocht het spreekuur met sinds
enkele maanden toenemende
onderbuikspijn. Bij lichamelijk
onderzoek werd een tumor gecon-
stateerd uitgaande van het linker-
adnex, diameter 7 cm, met deels
cysteuze en deels solide partijen,
verdacht voor een dermoïdcyste.
Laboratoriumonderzoek liet een
normaal CA-125 en een normaal
FSH en LH zien. Kort daarna meld-
de zij zich met subacute verer-
gering van de pijn gepaard gaand
met misselijkheid en braken. Bij
herhaling van het gynaecologisch
onderzoek werd dezelfde tumor
gezien, echter in grootte toegeno-
men tot 9 x 9 x 5 cm, en een kleine
hoeveelheid vrij vocht in het cavum
Douglasi. Patiënte werd opgeno-
men ter observatie. De volgende
ochtend gaf zij nog steeds forse pijn
aan, waarop besloten werd een
laparotomie te verrichten. Er was
sprake van een torsie van een cys-
teus vergroot linkerovarium met
een trombus in de vena ovarica. De
adnextumor werd spill-vrij verwij-
derd. Er werden verder in het
abdomen macroscopisch geen
afwijkingen gezien.
PA-onderzoek liet een dermoïd-
cyste zien met daarin focaal matig
tot slecht gedifferentieerd plaveisel-
celcarcinoom, ontstaan in een vrij
uitgebreid gebied van papillair
plaveiselcelcarcinoom in situ. Er
was geen doorgroei door de cyste-
wand en geen maligniteit aan de
buitenzijde. Er werd besloten een
stadiëringslaparotomie te verrich-
ten, waarbij geen aanwijzingen
voor metastasen werden gevonden
(FIGO stadium IA). Patiënte werd
niet aanvullend behandeld. Zij is
nu zeven maanden tumorvrij.

BESPREKING

Plaveiselcelcarcinoom in een der-
moïdcyste is een zeldzaamheid,
met een incidentie van n=23 in
Nederland [PALGA 2004: Patho-
logisch Anatomisch Landelijk
Geautomatiseerd Archief]. Maligne
ontaarding treedt vooral op bij 
peri-en postmenopausale vrouwen,
veelal bij cysten > 7 cm.5¬-7 De diag-
nose wordt veelal pas pre-operatief
(vriescoupe) of postoperatief
gesteld. De prognose van patiënten
in stadium Ia is goed, met een 5-
jaars overleving van 75-85%.1, 8

Indien er echter sprake is van
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kapseldoorbraak is het merendeel
(80%) binnen 12 maanden na het
stellen van de diagnose overleden.1,

8, 9 Met behulp van een zoektocht in
Pubmed werden alle publicaties
vanaf 1985 met minimaal drie
casussen bestudeerd met betrek-
king tot behandeling en prognose.

Detectie
Er zijn diverse studies verricht naar
de klinische toepassing van bepaal-
de tumormarkers om maligne
transformatie van een dermoïd-
cyste op te sporen, zoals het
squameus cell carcinoma antigen
(SCC),10-14 CA-125,10 CEA,10, 11, 15

serum calcium16 en CA19-9.13, 15

Van alle onderzochte markers lijkt
het SCC het meest bruikbaar. Diver-
se studies toonden een verhoogd
SCC (> 2ng/ml) aan bij plaveisel-
celcarcinoom in een dermoïdcyste,
terwijl deze SCC afwezig of zeer
laag aanwezig was bij de benigne
dermoïdcysten.10-12 Bij een afkap-
waarde van SCC > 2,5ng/ml werd
voor dermoïdcysten met maligne
transformatie een sensitiviteit van
70% en een specificiteit van 94%
aangetoond.17 Anderen vonden
slechts een verhoogd SCC
(>2ng/ml) bij 30–65% van de
maligne transformaties.13, 14 Bij
tumoren met stadium I was slechts
een verhoogd SCC aantoonbaar bij
30% van de patiënten. Bovendien
was het SCC verhoogd in alle
tumoren met een volume van
>500cm3, ook die zonder maligne
component.13 SCC lijkt dus geen
goede parameter voor vroege
detectie van plaveiselcelcarcinoom
in een dermoïdcyste, maar is moge-
lijk wel goed bruikbaar voor het
opsporen van recidieven.13 Andere
markers zoals CA-125, CA19-9 en
CEA lijken evenmin geschikt voor
klinische applicatie bij deze vorm
van maligniteit. Een soms aan-
wezige stijging van CA-125 lijkt te
berusten op weefselreactie.10 Over
een verhoogd CEA bestaat geen
consensus. Kikkawa et al. toonden
voor een verhoogd CEA een hoge
sensitiviteit aan, echter deze resul-
taten werden door anderen niet
bevestigd.11,12

Ter onderscheiding van een malig-
ne of benigne teratoom kan beeld-
vorming door middel van echo-
scopie worden aangevuld met
Doppler. Emoto et al. liet zien dat
maligne teratomen met Doppler-

echografie een hogere intratumora-
le bloeddoorstroming hebben met
een lagere resistance index (RI) en
pulsatility index (PI) dan benigne
teratomen.18

Chirurgische benadering
Alle dermoïdcysten dienen chirur-
gisch verwijderd te worden van-
wege de continue groei van de
cyste en het risico op complicaties,
te weten rupturering, torsie, infectie
of maligne transformatie. Vooral bij
deze laatste complicatie is van
belang dat er spill-vrij geopereerd
wordt, omdat de prognose van een
dermoïdcyste met maligne ontaar-
ding naast de differentiatiegraad7, 15

en doorbraak door de cystewand19, 20

mede bepaald wordt door perope-
ratieve rupturering of spill.19, 21, 22

De laatste jaren worden dermoïd-
cysten voornamelijk laparoscopisch
benaderd.23-25 Door gebruik te
maken van een laparoscopisch in te
brengen zakje (lapzak, endopouch,
endocatch) wordt deze operatie-
techniek beschouwd als een veilige
procedure. Echter, enucleatie van
een cyste met gebruik van een
lapzak geeft in veel gevallen toch
spill, met als gevolg intra-abdomi-
nale contaminatie. Mecke et al.
lukte het slechts in 13 van de 197
laparoscopische cyste-extirpaties
(7%) van een dermoïdcyste met
gebruik van een lapzak spill-vrij te
opereren.26  Van Lin et al. verscheen
eveneens een studie over de veilig-
heid van laparoscopische chirurgie
bij een dermoïdcyste.25 Zij vonden
een spill van 100% bij laparoscopi-
sche verwijdering van een dermoïd-
cyste in vergelijking met slechts 4%
bij een laparotomische benadering.
Laparoscopie geeft bij dermoïdcys-
ten in vergelijking met laparotomie
dus significant meer risico op
spill.25-27 Het gevaar van chemische
granulomateuze peritonitis ten
gevolge van een iatrogene ruptuur

van een dermoïdcyste lijkt gering.
Het spoelen van de buik met natri-
umchloride maakt het risico op
peritonitis verwaarloosbaar.28 Als er
echter sprake is van een maligniteit
dan geeft spill tijdens de ingreep in
vrijwel alle gevallen implantatieme-
tastasen in de buikholte met als
gevolg een verslechtering van de
prognose.21, 22 Om die reden dient
volgens sommigen elke dermoïd-
cyste als potentieel maligne te wor-
den beschouwd en dus in toto ver-
wijderd te worden met het minste
risico op een ruptuur.22 Dit betekent
eerder kiezen voor een ovariëcto-
mie of een adnexextipatie dan
alleen een cystectomie. Bij patiënten
met stadium I van een epitheliaal
ovariumcarcinoom is echter niet
aangetoond dat ruptuur van de
cyste verandering in de prognose
gaf.27 Er kan over worden getwist of
met het oog op een verhoogd risico
op spill dan ook bij alle dermoïd-
cysten een laparotomie in plaats
van laparoscopie dient plaats te
vinden. Wel dient bij een verhoogd
risico op een maligniteit, zoals snel-
le progressie, een cyste groter dan
7 cm5, 6 of aanwijzingen voor malig-
niteit bij beeldvormende technieken
ook bij premenopausale vrouwen
een ovariëctomie of adnexextirpatie
per laparotomie overwogen te
worden.

Adjuvante therapie
Indien er sprake is van een der-
moïdcyste met maligne ontaarding
is de behandeling primair chirur-
gisch, bestaande uit een uterus-
extirpatie met bilaterale adnexextir-
patie, omentectomie en excisie van
macroscopisch tumorweefsel. Deze
agressieve cytoreductie gaf in de
studie van Tseng en al. een duidelij-
ke verbetering in de overleving.14

Gezien het belang voor de progno-
sestellling wordt chirurgische
stadiëring, zoals bij het reguliere

Stadium Aantal Geen adjuvante therapie Chemo RT Chemo + RT 5jrs-overleving
(n) n (%) n (%) n (%) n (%) (%) 

IA 33 23(70%) 4(12%) 5 (15%) 1 (3%) 88%
IC 10 1(10%) 6(60%) 3 (30%) 0 (0%) 70%
II 13 1 (8%) 1 (8%) 6 (46%) 5 (38%) 20%
III 22 6(27%) 11(50%) 1 (5%) 4 (18%) 15%
IV 6 3(50%) 1(17%) 0 (0%) 2 (33%) 0%
N: aantal; chemo: chemotherapie; RT: radiotherapie

Tabel 1. Overzicht van alle casussen van publicaties vanaf 1985 met minimaal drie casussen.
Gegevens afkomstig van Ribeiro et al., Ghadha et al., Hirakawa et al., Zorlu et al., Tseng et al., 
Tangjitgamol et al. 
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ovariumcarcinoom dan ook geadvi-
seerd.8, 22

Over adjuvante therapie in de vorm
van chemotherapie of radiotherapie
na primair chirurgische behande-
ling bestaat nog geen consensus.
Uit een literatuurstudie van alle
rapportages van plaveiselcelcarci-
noom in een dermoïdcyste versche-
nen na 1985 (n = 83) (zie Tabel 1)
lijkt de voorkeur patiënten met
FIGO stadium IA niet na te behan-
delen. Veel studies wijzen erop dat
bij de hogere FIGO-stadia aan-
vullende behandeling in de vorm
van chemotherapie of radiotherapie
nauwelijks verbetering van de
prognose geeft,8, 9 terwijl anderen
adjuvante therapie in de hogere
stadia adviseren.14, 22

PROGNOSE 

In een review van de literatuur zijn
83 cases gerapporteerd in 6 publica-
ties waarvan leeftijd, FIGO-stadi-
um, behandeling en survival
bekend waren (Tabel 1).7, 9, 14, 16, 21, 29

De mediane leeftijd was 55 jaar
(spreiding 34–78 jaar). 33 casussen
hadden stadium IA, 10 stadium IC,
13 stadium II en 28 stadium III of
hoger.  De vijfjaarsoverleving in
stadium I was goed (88% voor sta-
dium IA en 70% voor stadium IC),
maar in de hogere FIGO stadia zijn
na vijf jaar nog weinig patiënten in
leven (zie Tabel 1). 

ADVIEZEN

Hoewel er in de literatuur geen con-
sensus bestaat over de chirurgische
benadering en adjuvante behande-
ling van maligne getransformeerde
dermoïdcysten lijkt het gezien de
slechte prognose zinvol bij het vast-
stellen van deze vorm van maligni-
teit te stadiëren volgens de richtlij-
nen van het ovariumcarcinoom. 
Bij patiënten met een dermoïdcyste
met een verhoogd risico op maligne
ontaarding, te weten peri- en post-
menopausale leeftijd, tumor > 7 cm,
en verhoogd SCC verdient laparo-
tomie met vriescoupe per-operatief
de voorkeur in verband met het
hoge risico op spill bij laparoscopi-
sche benadering. Adjuvante thera-
pie in de vorm van chemotherapie
en/of radiotherapie voor de tumo-
ren met stadium II-IV lijkt helaas
slechts weinig verbetering van de
prognose te geven. 
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SAMENVATTING
Dermoïdcysten zijn een van de meest voor-
komende ovarïele tumoren. In 1–2% van deze
tumoren ontstaat een maligne transformatie.
De diagnose wordt meestal pas peri- of post-
operatief gesteld en de prognose is slecht.
Betere opsporing en consensus over behande-
ling dragen mogelijk bij aan het verbeteren van
de vijfjaarsoverleving. Dit artikel beschrijft vijf
casussen met een plaveiselcelcarcinoom in een
dermoïdcyste, gevolgd door een review van de
literatuur en enkele adviezen.

TREFWOORDEN: 
dermoïdcyste, plaveiselcelcarcinoom, maligne
transformatie 

SUMMARY
Malignant transformation of benign cystic
teratoma is rare and the most common malig-
nancy is squamous cell carcinoma. The diagno-
sis is rarely made preoperatively and the prog-
nosis is usually poor. We report 5 cases with
dermoid cysts showing malignant transforma-
tion. A review of the literature was used to give
some advice about treatment.
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INLEIDING

Operatieve behandeling van
prolaps van de blind eindigende
vaginatop en enterocele, ontstaan
na eerdere verwijdering van de
uterus, vormt een chirurgisch
dilemma. Dat komt omdat de liga-
menta cardinalia en sacrouterina,
die eerder zorgden voor suspensie,
niet meer te gebruiken zijn. Dat
noodzaakt om gebruik te maken
van een suspensie-alternatief, zeker
als het tevens de bedoeling is dat
coïtus mogelijk blijft. Een operatie
volgens Richter, bestaande uit fixa-
tie van de functionele vaginatop
(de anatomische vaginatop = de
vroegere fornix posterior) tegen het
sacrospinale ligament, is zo’n alter-
natief en transvaginaal realiseer-
baar, mits de vagina voldoende
functionele lengte heeft.1 Voordeel
is dat deze operatie zonder implan-
taat kan worden uitgevoerd en
resorbeerbaar hechtmateriaal kan
worden gebruikt. Nadeel is wel dat
door de suspensiehechtingen van
Richter de vaginatop onfysio-
logisch naar rechts wordt getrok-
ken. Verder kan de ingreep tech-
nisch lastig zijn, met o.a. het risico
van een nervus ischiadicus neuro-
pathie en ontstaat regelmatig, kor-
tere of langere tijd na deze operatie,
een cystocele omdat er sprake is
van overcorrectie (risico van circa
8%).2 Een abdominaal alternatief is
de sacrocolpopexie volgens Rust
waarbij wel gebruikt wordt
gemaakt van een implantaat.3 Dat
kan een autoloog transplantaat zijn
(rectus fascie), een xenotransplan-
taat of prothetisch materiaal. Voor-
deel van de Rust boven de Richter
is dat een fysiologische suspensie
van de vaginatop kan worden gere-
aliseerd, in de mediaanlijn, sacraal
gericht, zonder noemenswaardige
overcorrectie. De abdominale bena-
dering biedt tevens de mogelijk-

heid om een pexie van het rectum
te realiseren. Bezwaren van de
ingreep zijn de noodzaak tot lapa-
rotomie, de relatief lange duur van
de ingreep en verwikkelingen die
zich kunnen voordoen met name
door het gebruik van een syntheti-
sche mesh; het kan daarbij gaan om
infectie van het implantaat of vagi-
nale erosie met partiële implantaat-
expulsie als gevolg (risico van
respectievelijk 2,7 en 3,4–12%).4-6

Zowel de sacrospinale fixatie van
de vagina als de sacrocolpopexie
bewerkstelligen niet alleen re-sus-
pensie, maar ook levatorplaat
ondersteuning (met name de Rust)
en verdienen daarom de voorkeur
boven ingrepen waarbij dat niet
gebeurt. 
In 1997 werd door Petros een
nieuw concept van level I support
(d.w.z. steun van het proximale
deel van de vagina) en een behan-
delingsmogelijkheid hiervoor
geïntroduceerd, de posterior IVS
(Intra Vaginale Slingplastiek).7,8 Het
concept van deze operatie bestaat
uit insertie van een synthetische
tape tussen Douglas peritoneum en
vaginatop (via een tunneler, Tyco
Healthcare, USA), bedoeld om de
plaats in te nemen van de atrofische
ligamenta sacrouterina. Het leek
een aantrekkelijk alternatief omdat
het een vaginale ingreep betrof
waarbij zowel suspensie als sup-
port gerealiseerd werd en over-
correctie achterwege bleef. Aanvan-
kelijk was gekozen voor nylon als
materiaal.8 Vanwege afstotings-
verschijnselen kozen navolgers van
de IVS-techniek al snel voor ander
tapemateriaal in de vorm van
multifilament polypropyleen. 9

Twee aanvullende technieken
werden in Nederland gepropa-
geerd: één waarbij tevens zowel de
vaginatop als de bodem van het
cavum Douglasi met een implan-
taat van collageen matrix

(Pelvicol®) verstevigd werd.10 En
één waarbij de zogenaamde bridge-
repair-techniek werd gevolgd
(methode volgens Farnsworth).9

Echter iedere vaginale ingreep is
een ‘clean-contaminated procedu-
re’, wat betekent een verhoogde
kans op infectie. En gebruik van
prothetisch materiaal maakt de
kans op deze verwikkeling alleen
maar groter.
In de tot half 2005 gepubliceerde
artikelen over de posterior IVS
wordt erosie van de mesh als
belangrijkste complicatie beschre-
ven (2,9-5,3%).8,11 Recent werd
echter een (weliswaar kleine) serie
gepubliceerd met een erosie-
percentage van ruim 20%.12

DATA EN METHODE

Omdat het optreden van erosie
zich, op grond van de enkele jaren
geleden beschikbare gegevens,
slechts incidenteel leek voor te
doen, werd in het MST te Enschede
besloten om met de posterior IVS te
starten bij de indicatie van toppro-
laps en/of enterocele. Gedurende
21 maanden (van 1 juni 2003 tot
1 maart 2005) zijn 32 ingrepen ver-
richt bij patiënten met een gemid-
delde leeftijd van 61 jaar (spreiding
42 tot 84 jaar). In op een na alle
gevallen betrof het vrouwen met
een status na eerdere hysterecto-
mie. Bij alle vrouwen in de post-
menopauze werd Oestriol (Syna-
pause®, per os of in vaginale supp.)
voorgeschreven vanaf het moment
van indicatiestelling t/m 6 weken
postoperatief. Bij 85% van de vrou-
wen in die leeftijdscategorie werd
deze medicatie nadien ook geconti-
nueerd in de gebruikelijke onder-
houdsdosering. In totaal werden
6 patiënten (19%) geopereerd vol-
gens de methode waarbij ook een
implantaat van collageen matrix
(Pelvicol®) werd ingehecht ter ver-

Posterior IVS: 
minimaal invasief of erosief ?
E. EVERHARDT, G.A.VAN DOORN, I.A.A. VAN ZON

GYNAECOLOGEN, MEDISCH SPECTRUM TWENTE, ENSCHEDE
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steviging, de overige 26 (81%)
ondergingen de ‘bridge repair’-
techniek. De multifilament poly-
propyleen tape werd in de top van
de vagina in de mediaanlijn
gefixeerd met twee vicryl 2-0
geknoopte hechtingen ofwel aan de
mesh, ofwel aan de bridge, zoals
beschreven in de oorspronkelijke
procedures.10,9

Bij 27 patiënten (84%) werd tevens
een plastiek verricht: een voor-
wandplastiek (13%), een achter-
wandplastiek (37%), of beide (34%).
Bij één patiënte (3%) werd tevens
een vaginale hysterectomie ver-
richt; bij 13% werd ook een resectie
van de fornix posterior volgens de
Torpin-procedure verricht.13 Bij 6%
werd tegelijkertijd een TVT ver-
richt.14

RESULTATEN 

Tot nu toe trad in acht gevallen een
erosie op (25%), gemiddeld al vier
maanden na de ingreep (spreiding
2–11 maanden postoperatief). Op
een na werd bij al deze patiënten
met een erosie de methode van de
‘bridge repair’-techniek gevolgd.
De gemiddelde leeftijd van de
patiënten waarbij de erosie optrad
was 53 jaar (spreiding 42–74 jaar),
waarvan vier patiënten pre- en vier
post-menopauzaal. Bij alle acht
patiënten was tevens een plastiek
verricht: 1 voorwandplastiek, 6 ach-
terwandplastiek, en 1 beide. Bij één
patiënte was tevens een TVT ver-
richt. 
Deze vrouwen met een erosie pre-
senteerden zich allen met klachten
van persisterende vaginale afschei-
ding en een foetide geur. Twee
patiënten meldden tevens klachten
van diepe dyspareunie, maar ver-
der werden er geen klachten van
pijn of defecatie problematiek
gemeld.
In alle gevallen betrof het een erosie
in de mediaanlijn van de blind ein-
digende vaginatop over een breedte
van 2–3 cm, met rondom granula-
tieweefsel van het vagina-epitheel.
In geen der gevallen bleek zilver-
nitraatapplicatie te resulteren in
sluiten van de top. Bij één patiënte
werd de mesh, bijna een jaar na de
eerste operatie, opnieuw bedekt
met vagina-epitheel, met achter-
laten van een gentamycine spons,
hetgeen tot nu toe (3/4 jaar later)
nog succesvol is gebleken. Bij de

overige zeven patiënten werd het
erosieve deel van de mat verwij-
derd, gemiddeld zes maanden na
de eerste operatie, waarna de vagi-
natop zich spontaan sloot (geveri-
fieerd bij diverse controles tot 6
maanden na het uitknippen van het
erosieve deel). In twee gevallen was
na verloop van een maand alsnog
verwijdering van een groot deel van
de mat (circa 7 cm) nodig, vanwege
hernieuwde erosievorming; dit
resulteerde bij beide in een top-
prolaps recidief. Tot nu toe heeft
zich bij de overige patiënten geen
recidief prolaps voorgedaan, met de
kanttekening dat het hier een
beperkte follow-up betreft (maxi-
maal 2 1⁄2 jaar). 

DISCUSSIE

Het gebruik van synthetische mesh-
materialen bij de behandeling van
urine-incontinentie en genitale
prolaps lijkt steeds meer de eerste
keuze van behandeling te worden.
Hoewel in de literatuur met name
de voordelen worden belicht zijn er
ook risico’s, waarvan het ontstaan
van een erosie er één is. 
Het risico van het ontstaan van een
erosie lijkt afhankelijk te zijn van de
materiaalkenmerken van de
gebruikte mesh. 8,14-16 Naar de huidi-
ge inzichten heeft het beste mesh-
materiaal grote poriën (classificatie
type I) en het is gemaakt van soe-
pel, monofilament polypropyleen
met een laag soortelijk gewicht. 17-19

Dit verklaart waarschijnlijk waarom
het erosiepercentage bij de (mono-
filament polypropyleen) TVT in de
literatuur een stuk lager wordt
opgegeven (maximaal rond 1%)
dan dat van de (multifilament)
abdominale sacrocolpopexie (tot
12%) en de (multifilament poly-
propyleen ) posterior IVS (tot 5,6%
en in een recente studie zelfs nog
hoger).11,12,15,20-23 Dat de multifilamen-
taire samenstelling een ongunstige
eigenschap is voor een polypro-
pyleen mesh in het kader van
erosievorming wordt ook gestaafd
door het hoge percentage erosies bij
patiënten waarbij een (multifila-
ment) IVS werd uitgevoerd aan de
anterieure zijde (tot 50%).12

Bij het merendeel van onze patiën-
ten met erosie als complicatie vond
een zogenaamde ‘bridge repair’-
techniek plaats. Hierbij wordt een
weefselspalk in de vagina-achter-

wand gecreëerd, door middel van
achtereenvolgens lengte-incisies
van de vagina-achterwand (links en
rechts van de mediaanlijn), coagula-
tie van het epitheel (met als gevolg
complete vagina-epitheeldestructie)
gevolgd door duplicatie van de
aldus gedenudeerde vaginawand.
De combinatie van het ontbreken
van de mogelijkheid van wond-
oppervlakdrainage en de sowieso
reeds vergrote kans op wond-
infectie, vanwege een niet optimaal
te desinfecteren operatiegebied en
gebruik van prothetisch materiaal,
kan verklaren waarom juist bij deze
patiëntengroep voornamelijk de
erosies gezien werden. Interpositie
van (varkenslederhuid-)collageen
(Pelvicol®), tussen implantaat en
vaginatop, kan mogelijk de kans op
erosies reduceren. Een deugdelijke
verklaring hiervoor is niet te geven;
met name niet omdat de collageen-
mesh aan de rectumzijde van het
IVS-bandje wordt gelegd en niet
aan de kant van de vagina.
De materiaalkosten worden door
gebruik van een dergelijke mesh
bijna twee keer zo hoog, de kans op
infectie neemt toe door de combina-
tie van xenotransplantaat en kunst-
stofimplantaat en vooralsnog ont-
breekt het bewijs dat hierdoor de
kans op erosie drastisch afneemt en
zich niet een andere complicatie
voordoet.

De erosie manifesteerde zich als
regel binnen een paar maanden
(gemiddeld binnen 4 maanden) na
de ingreep. Dit probleem betrof acht
vrouwen, die gemiddeld qua leef-
tijd jonger waren dan de gemiddel-
de leeftijd van de totale geopereerde
groep. Dus het optreden van een
erosie kan niet (mede) geweten
worden aan een negatieve selectie
op basis van (hogere) leeftijd. 
Een recidief prolaps trad alleen op
bij die vrouwen waarbij een groot
deel van de tape verwijderd moest
worden door steeds terugkerende
erosies (twee van de acht vrouwen
met erosie). 
Bij de andere zes patiënten, waarbij
slechts een beperkt deel van het
IVS-bandje hoefde te worden ver-
wijderd, is tot nu toe geen recidief
prolaps opgetreden, mogelijk
omdat de lateraal bestaande hech-
ting van de vaginatop aan de tape
alsnog een voldoende stevige ver-
ankering bood. Het betreft, zoals
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reeds eerder gezegd, evenwel een
zeer beperkte periode van follow-
up, zodat de toekomst zal leren of
het uitknippen van het geërodeerde
deel van de tape straffeloos kan
gebeuren. 

CONCLUSIE 

Het IVS-concept, te weten een mini-
maal invasieve, vaginaal uit te voe-
ren ingreep met behulp van een 8
mm multifilament polypropyleenta-
pe, ter correctie van prolaps van de
blind eindigende vaginatop en/of
enterocele, is in Nederland enthou-
siast ontvangen.8 Bij 25 % van de
patiënten, die in Enschede een
posterior IVS-procedure onder-
gingen, ontstond al relatief kort na
de ingreep een vaginale erosie. Dit
laat zich niet verklaren door een
negatieve patiëntenselectie (zoals
hoge leeftijd), maar mogelijk wel
door het gebruikte mesh-materiaal
(multifilament polypropyleen). De
vraag is echter of ook de posterior
IVS-procedure als zodanig, al of
niet als gevolg van de bridge repair,
predisponeert tot erosievorming.
Gezien het onaanvaardbare hoge
percentage IVS-erosies is ten minste
in Enschede het initiële enthousias-
me voor de ingreep sterk afgeno-
men. De recente publicatie in
Obstetrics and Gynecology van de
groep van Maher steunt ons in deze
opstelling.
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De NVOG werd in 1887 opgericht,
onder de naam Nederlandsche
Gynaecologische  Vereeniging. Op
18 april 1965 werd de naam her-
doopt tot Nederlandse Vereniging
voor Obstetrie en Gynaecologie
(NVOG) en onder die naam heeft
de vereniging in 1987 haar 100-jarig
bestaan gevierd. 
Als plaatsvervangend
vertegenwoordiger bij de Medisch
Specialisten Registratie Commis-
sie (MSRC) viel het mij op dat ons
specialisme steeds werd besproken
onder de letter ‘V’. Alle erkennin-
gen van medisch specialismen
worden daar namelijk in alfa-
betische volgorde besproken en wij
kwamen altijd als een na laatste aan
bod, als ‘Verloskunde en Gynaeco-
logie’, voor de Zenuwziekten.
Omdat ons specialisme daar in de
wandelgangen wel als ‘O&G’ werd
aangeduid, leek een brief aan de
secretaris van de MSRC mij afdoen-

de om, als specialisme Obstetrie en
Gynaecologie, onze plaats onder de
‘O’ op te eisen. 
Alras bleek dit een misverstand,
omdat ons specialisme officieel
helemaal niet te boek stond als
‘Obstetrie en Gynaecologie’ maar
als ‘Verloskunde en Gynaecologie’.
Het specialisme Obstetrie en
Gynaecologie bleek officieel hele-
maal niet te bestaan! Het argument
dat ons specialisme O&G is, omdat
de naam van onze beroepsvereni-
ging (NVOG) echt een afgeleide
van ons specialisme was, sneed
geen hout. Dus eigenlijk had onze
beroepsvereniging NVVG moeten
heten! En er bleek zelfs een heuse
wetswijziging nodig om onze
‘eigen’ naam terug te krijgen.
Afgelopen voorjaar heeft het
Concilium een met redenen
omkleed verzoek tot naamswijzi-
ging ingediend (obstetrie behelst
namelijk meer dan alleen de fysio-

logie van de verloskunde!). Con-
form de regels (artikel 13 lid 4 van
de Regeling specialisten genees-
kunst) werd bij diverse instanties
(o.a. NVOG, KNMG, OMS, LAD en
MSRC) advies ingewonnen en
nadat geen bezwaar was gemaakt
door een van die partijen is het ver-
zoek tot naamswijziging op 12 sep-
tember 2005 goedgekeurd door het
CCMS. Nu ligt het verzoek bij de
Minister (VWS). Nadat het CCMS
een bericht van goedkeuring van de
minister heeft ontvangen én het
besluit is gepubliceerd in de Staats-
courant worden wij officieel op de
hoogte gesteld van de datum van
inwerkingtreding. 
Hoezo…’even’ onze naam recht-
zetten? 

Moraal van dit verhaal: kennelijk
zijn wij dus al 40 jaar een vereni-
ging geweest van een officieel niet
bestaand specialisme!

NVOG : what’s in a name?!
ELLEN EVERHARDT

SECRETARIS CONCILIUM OBSTETRICUM ET GYNAECOLOGICUM (2002 T/M 2005)
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Betrouwbaarheid vriescoupe adnextumor is

afhankelijk van tumorgrootte
In een eerder gepubliceerd review-artikel werd door deze onderzoeksgroep aangetoond
dat vriescoupeonderzoek bij adnextumoren een hoge specificiteit (meer dan 99%) bij
wisselende sensitiviteit (range 65–100%) kent. Deze studie werd verricht met het doel te
onderzoeken of tumorgrootte van invloed is op de betrouwbaarheid van vriescoupeon-
derzoek. 257 patiënten met een adnextumor werden geïncludeerd (142 benigne, 28 bor-
derline, 87 maligne). Sensitiviteit en specificiteit van vriescoupeonderzoek werd bere-
kend bij tumoren kleiner en groter dan 10 cm. 
Gevonden likelihood-ratio van een benigne diagnose voor aanwezigheid van maligniteit
was 0.15 voor tumoren groter dan 10 cm, versus 0.03 voor tumoren kleiner dan 10 cm.
Een benigne vriescoupe-uitslag bij tumoren groter dan 10 cm is volgens de auteurs dus
minder betrouwbaar dan bij tumoren kleiner dan 10 cm.  De auteurs concluderen dat de
betrouwbaarheid van vriescoupeonderzoek bij adnextumoren afhankelijk is van de
tumorgrootte.

Goede resultaten met intra-uteriene

morcellator 
In deze studie werd retrospectief een nieuwe hysteroscopische techniek (gebruikmakend
van een prototype van een intra-uteriene morcellator; ium) vergeleken met de conven-
tionele resectoscoop bij de verwijdering van intra-uteriene poliepen en myomen. 55
vrouwen werden bestudeerd, van wie 27 met endometriumpoliepen en 28 met submu-
ceuze myomen. Belangrijke voordelen van het gebruik van de ium waren eenvoudige
verwijdering van weefselfragmenten en het gebruik van een fysiologische zoutoplos-
sing. De gemiddelde operatietijd was significant lager voor de ium vergeleken met de
resectoscoop, zowel bij poliep- als bij myoomverwijdering. De auteurs vinden de ium
sneller en gemakkelijker en zij zien voordelen door minder vochtgerelateerde complica-
ties en een kortere leercurve.

Transvaginale echoscopie eerste keus bij

follow–up na essure-plaatsing
In deze prospectieve observationele studie werden diverse beeldvormende technieken
vergeleken voor bepaling van de juiste plaatsing van de essure microinserts bij hystero-
scopische sterilisatie. Bij 182 patiënten die tussen augustus 2002 en augustus 2004 een
hysteroscopische sterilisatie middels de essure-techniek hadden ondergaan, werden
transvaginale echoscopie, X-bekken en een hsg vergeleken 3 maanden na de ingreep. Bij
150 patiënten (300 micro-inserts) konden beiderzijds de correct geplaatste micro-inserts
met transvaginale echo worden bevestigd. De auteurs concluderen dat in geval van een
ongecompliceerde essure-plaatsing de 3 maanden follow-up kan plaatsvinden met
transvaginale echoscopie in plaats van een hsg. Bij niet conclusieve echoscopie zou aan-
sluitend een X-bekken moeten worden verricht. 
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Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
(NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Zij stelt zich als doel de leden van de NVOG en
andere specialisten, die werkzaam zijn op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voort-
plantingskunde, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op deze deelterreinen. 
Het NTOG probeert haar doel te bereiken door middel van vaste rubrieken, columns, commentaren,
wetenschappelijke artikelen, congresverslagen en themanummers. 

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de voort-
planting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de
uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
komsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing
van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefe-
naars van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking
komende organen en instanties.
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Ze hebben me afgebeeld met een
kaaskop, die nu eens niet in Madu-
rodam maar in Legoland aan het
rondreizen is. Van alle kanten
komen vrouwen, wier gezichten ik
niet kan onderscheiden, agressief
op me af. Denken ze dat ik de nar-
cose als alibi gebruik voor onbe-
sproken gynaecologisch onderwijs?
Denken ze dat ik alleen maar vagi-
namonologen schrijf of de Playboy
op elke hoek in Jakarta door kinde-
ren met andere kinderen in de arm,
in een schrijnende aanklacht tegen
het “globalisme” wil laten ver-
kopen? Denken ze dat ik Deen ben
omdat ik mijn zwarte haren ver-
loren heb en grijs voor hen zo op
blond lijkt en ze proberen niet
zwart-wit te denken. Is dit de straf
voor het feit dat een leider, ver-
slaafd aan hamburgers en benzine
in de USA zegt dat “the only alter-
native for American leadership in
the world is a dramatically more
anxious and dangerous world”,
terwijl de droom Disneyworld wil
en geen barricades, “Magic King-
dom” en geen “Les Miserables”.
Maar waarom herken ik die gezich-
ten niet? Heb ik ze behandeld in
een postfeministische wereld waar-
in de definitie wat acceptabel
“vrouwelijk” is zo veel ruimer is
dan wat acceptabel “mannelijk”.
Zijn ze gegrepen door een epide-
mie, die de “Avian Flu” en “SARS”
doet verschrompelen: angst,
depressie en stress. Waarom komen
ze op mij af. De Libelle heeft het
allemaal onderzocht en vond toch
dat 93% van de vrouwen in Neder-
land redelijk tot zeer tevreden is
over hun gynaecoloog. Of ben ik
verantwoordelijk voor de 42% die
vindt dat de communicatie beter

kan. Nog meer editorials over dat
onderwerp voor de weerbarstige?
Of rekenen ze mij aan dat niet de
volle 27% die de voorkeur geeft aan
een vrouwelijke gynaecoloog toch
weer door een man geroepen wordt
uit de wachtkamer,  notabene ver-
gezeld van een 
manlijke co-assistent, KVA-er en
VPC-er. 
Badend in het zweet word ik
wakker. Zit ik hier wel goed? 
Ik ben namelijk op een studiereis in
Indonesië en probeer in het land
dat bijna altijd in de top tien staat
van landen met verlammende
bureaucratie en corruptieonder-
zoek, een screeningsprogramma te
starten in het gevecht tegen cervix-
carcinoom. 
Of ben ik juist bang voor alle
“Kafka” bureaucratie als ik weer
terug ben in Nederland? Soms gaan
de ogen onverwachts open.
Het zijn vaak nog niet eens de
regels zelf die de vaart uit de werk-
zaamheden en projecten haalt.
Regels zijn nodig in een “samen-
leving” en zijn waarschijnlijk ook
met redenen omkleed ingesteld.
Het zijn de bureaucraten zelf, de
ambtenaren met de rode potloden,
de boekhouders met de gesteven
boorden en de aangeboren be-
straffende blik in hun ogen, die een
9 hadden op hun eindexamen
omdat de som zo leek op al die
sommen die zij tot diep in de nacht
hadden geoefend en de leraar zo
vaak had voorgedaan. “Het is
eigenlijk wel een goed plan, en het
zou ook zo moeten kunnen, maar
ja…, het mag niet zo en als we een-
maal die kant opgaan is het hek
van de dam. Dan wil iedereen dat
en is de chaos niet meer te over-

zien”. De rem op vooruitgang en
elke creativiteit in de kiem ge-
smoord. En wat doen we in belang
van de goede vrede: we gaan ons
huiswerk overdoen en dansen naar
de pijpen van de derde macht.
Wanneer wordt er nog eens een
deur dicht gesmeten als er een
belangrijk onderzoek voor de
patiënt om vijf over vijf verricht
moet worden of de operatie niet
meer opgestart mag worden om de
uitloop te voorkomen. Een vrouw
die dagen in spanning gewacht
heeft even gaan vertellen dat de
operatie niet doorgaat en dat er
niets aan te doen is omdat de
managers en beheerders aan het
roer staan. Zou Hector Treub op de
knieën gaan? Liever samen thee
dan op de barricades? 

In deze aflevering een interessante
journalistieke bijdrage “Screening
leidt niet tot vroege detectie” naar
aanleiding van onderzoek uitge-
voerd binnen het NKI/Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis naar de
mogelijkheden van vroegdetectie
van ovariumcarcinoom bij vrou-
wen, die een erfelijke belasting
hebben. Alleen een ingrijpende
behandeling zoals een profylacti-
sche adnexextirpatie beiderzijds
lijkt zin te hebben. Dit betekent dat
er extra druk zal komen op de
counseling. “Maar we zullen u elk
half jaar controleren” als onder-
handelingsstrategie kunnen we niet
meer “verkopen”. Het gerust-
stellende “ alles lijkt in orde, want
de tumormarker en de echografie
gaven geen aanwijzingen voor
ongerustheid” verdwijnt uit ons
formularium. Waarschijnlijk zal er
eerder en vaker om de verwijdering

Editorial
Bevalt de gynaecoloog?
The iterating of these lines brings gold
The framing of this circle on the ground
Brings whirlwinds, tempests, thunder and lightning

Marlowe, Dr Faustus

LEX PETERS
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van de adnexa worden gevraagd,
met alle gevolgen van dien. En we
moeten oppassen om niet iets in het
leven te houden, omdat we die
behoefte in eerste instantie zelf
gecreëerd hebben. 
“Wie de geschiedenis niet kent is
gedoemd deze her te beleven”. En
de geschiedenis kennen we: uit-
gebreide “medische”controles bij
het voorschrijven van anticonceptie

en intensieve ante natale controles
in de begeleiding van een zwanger-
schap. Laten we dit keer de valkuil
niet opzoeken. 

Physicists like to think that all you
have to do
Is say, there are the conditions,
Now what happens next?
Richard P. Feynman

En… laten we hopen dat de prinses
in Japan zwanger is van een meisje.
Kan Koizumi laten zien dat het een
echte staatsheer is en de archaïsche,
discriminatoire constitutionele wet-
ten gaan wijzigen. Sic!
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MIJN PATIËNT

In januari 2000 komt een dan 
32-jarige vrouw voor een second-
opinion op mijn spreekuur. Zij heeft
persisterende cervixcytologische
afwijkingen na twee behandelingen
voor CIN III en er bestaat een
sterke kinderwens. In 1994 is een
elektrochirurgische excisie van de
transformatiezone uitgevoerd
wegens CIN III in een biopt. In 1999
volgt een exconisatie nadat bij cyto-
logische controle opnieuw afwij-
kingen zijn vastgesteld. In de conus
wordt CIN III gezien met bij revisie
verdenking op micro-invasie in de
top. De eerste uitstrijken na de
exconisatie blijven afwijkingen
tonen. Verwijzing volgt voor een
second opinion en patiënte ver-
zoekt mij de begeleiding over te
nemen. Tijdens het gesprek komen
geen gynaecologische klachten naar
voren. Bij inspectie blijkt het intra-
vaginale deel van de cervix goed-
deels verdwenen; er prononceert
nog een halve centimeter. Ik maak
(onder andere met endocervicale
borstel) een uitstrijk voor cytolo-
gisch onderzoek. De afwijkingen
hierin worden gewaardeerd als
passend bij carcinoma in situ,
mogelijk invasief proces. Colposco-
pisch zijn geen afwijkingen te zien;
de neosquamocolumnaire junctie
ligt endocervicaal. Besloten wordt
tot een elektrochirurgische excisie
van weefsel uit de distale cervix 
(-rest). De aslengte van de cervix
wordt hiermee 1 cm verder inge-
kort. Bij histopathologisch onder-
zoek wordt opnieuw CIN III gezien
tot in de endocervicale snijrand,
echter zonder aanwijzingen voor
invasie. Patiënte heeft een sterke
kinderwens. Zij zegt letterlijk: ‘Ik
word gek als ik geen moeder word’. Ik
overleg uitgebreid met patiënte en
haar man. Daarbij vertel ik dat zij
elk jaar een kans van 1– 2 procent

heeft om baarmoederhalskanker te
krijgen. Als zij daadwerkelijk
kanker krijgt, zal deze waarschijn-
lijk worden ontdekt op een moment
dat er nog geen uitbreiding is
buiten de cervix (stadium I) en
daarmee heeft zij met een ingrij-
pende behandeling een overle-
vingskans van 90%. De informatie
dat zij elk jaar een kans van 1– 2
procent heeft om baarmoederhals-
kanker te krijgen komt uit ‘het
betreurenswaardige experiment’
van Herbert Green. 

DE AANLOOP TOT HET
EXPERIMENT VAN GREEN 

Dr. George Herbert Green
(1918–2001) begint in 1956 als
gynaecoloog in het National
Women’s Hospital (NWH) van
Nieuw-Zeeland. Hij wordt een
gezaghebbend man. In 1962 ver-
schijnt van zijn hand het leerboek
Introduction to Obstetrics. Er zullen
nog vele herdrukken volgen. Zijn
wetenschappelijke onderzoek con-
centreert zich op het biologische
gedrag van carcinoma in situ van
de cervix uteri. De publicaties in
1941 en 1943 van Papanicolaou en
Traut over cytologisch onderzoek
van de baarmoederhals hebben
wereldwijd veel enthousiasme los-
gemaakt. Cervixcarcinoom is te
voorkómen door het opsporen en
behandelen van het voorstadium.
Ayre schrijft in 1964: ‘Through the
full and universal application of a
simple, painless and quick diagnostic
test, uterine cancer will disappear as
did scurvey in response to citrus fruits,
smallpox and typhoid in response to
vaccines, diphteria in respons to anti-
toxin, and tuberculosis in response to
widespread radiologic chest screening
and antibiotic therapy.’ Green spreekt
en publiceert regelmatig over het
carcinoma in situ en hij krijgt veel
verwijzingen. Het is in die tijd

gangbaar om de baarmoeder te
verwijderen bij carcinoma in situ.
Green loopt voorop in een meer
behoudende aanpak. In 1958 wordt
in het NWH afgesproken dat een
exconisatie voldoende behandeling
is als de snijranden van de conus
maar vrij zijn van de afwijking en
cytologisch vervolgonderzoek geen
afwijkingen laat zien. Green blijft
de grenzen echter verleggen. In
1962 schrijft hij over de situatie van
cytologische afwijkingen na een
exconisatie het volgende: ‘Doubt-
less, there will be criticism of a policy
which delays complete excision in the
presence of positive cytology (or even
positive histology) after an initial deep
cone biopsy. It might appear to many to
be carrying the conservative view to
the extreme, but to the author at least it
appears that, given a little time and
possibly another cone biopsy, some
lesions will regress, even if the original
cone has been incomplete.’

Het betreurenswaardige experiment
van Herbert Green
M.P.M. BURGER

GYNAECOLOOG, ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM EN ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS, AMSTERDAM

Coney S, Bunkle P. An unfortunate experiment at
National Women’s. Metro, New Zealand’s first city
magazine. Auckland, june 1987.
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Green heeft verschillende motieven
voor een behoudende aanpak. De
eerste is dat hij zich goed bewust is
van de negatieve effecten van
behandeling op de vruchtbaarheid,
zeker als exconisatie nog niet vol-
doende is. Hij ziet in het moeder-
schap de bestemming van de
vrouw. Veel patiënten zijn jong en
hebben geen of een onvoltooid
gezin. Het laatste wat je dan wilt
doen is het uitvoeren van een
hysterectomie. Het stemt helemaal
bitter als er geen afwijkingen meer
worden gevonden in de verwijder-
de uterus. Green heeft bovendien
patiënten gehad die niet hebben
ingestemd met een hysterectomie
en bij wie vervolgens de cervix-
uitstrijken normaal waren. Het
probleem lijkt zich ook spontaan op
te kunnen lossen [Noot 1].
De tweede reden voor een behou-
dende aanpak is dat Green met de
behandeling van toenemende aan-
tallen carcinomen in situ geen
duidelijk herkenbaar effect ziet op
de incidentie van invasief cervix-
carcinoom. In de jaren na 1960
komen uit verschillende delen van
de wereld berichten dat de inciden-
tie van invasief cervixcarcinoom
daalt door de introductie van groot-
schalig cytologisch onderzoek.
Green analyseert de Nieuw-
Zeelandse gegevens en publiceert
in 1964 dat hij deze bevindingen
niet kan bevestigen. In 1967 schrijft
hij dat de incidentie van invasief
carcinoom al daalt vanaf 1946 en
dat introductie van het cytologische
onderzoek (in Nieuw-Zeeland in
1954) niet heeft geleid tot een ver-
snelling van deze daling. Ook de
sterftestatistieken tonen al vanaf
1945 een geleidelijk dalende lijn en
de introductie van cytologisch
onderzoek is in deze lijn niet te her-
kennen. In 1970 zal hij eraan toe-
voegen dat ook de 5-jaars over-
levingscijfers niet zijn veranderd
met de introductie van het cyto-
logische onderzoek [Noot 2].
De derde reden is dat Green ver-
onderstelt dat het bij carcinoma in
situ mogelijk gaat om persisterend
foetaal epitheel. In de tijd dat hij
een jong gynaecoloog is, is het
cytologische onderzoek sterk in
opkomst en wordt de colposcopie
opnieuw in de kliniek geïntrodu-
ceerd. De onderzoekers worden
getroffen door een enorme variatie
in cytologische, colposcopische en

histologische beelden. Niet alle
beelden kunnen direct eenduidig
worden geïnterpreteerd. Om de
normale ontwikkeling van het
cervicale epitheel te beschrijven,
worden vrouwen van letterlijk alle
leeftijden cytologisch, colposco-
pisch en histologisch onderzocht.
Green verzamelt in die tijd pre-
paraten van genitalia van foeten en
neonaten. In de histologische cou-
pes hiervan worden beelden gezien
die voor grote verwarring zorgen
en door sommigen, waaronder
Green, worden geïnterpreteerd als
carcinoom in situ [Noot 3].
De laatste reden is dat carcinoma in
situ na te bootsen is door het aan-
brengen van podophylline op het
epitheel. Podophylline wordt
gebruikt voor de behandeling van
genitale wratten. De werking
berust op een interfereren met de
celdeling. Podophylline verstoort
sterk de uitrijping van normaal
epitheel. Dit effect heeft sommige
onderzoekers, waaronder Saphir
c.s. in 1959, doen suggereren dat
carcinoma in situ een niet-speci-
fieke reactie zou kunnen zijn op een
‘schadelijk vaginaal milieu’. 

HET EXPERIMENT

In juni 1966 bespreekt Green een
onderzoeksvoorstel in de Hospital
Medical Committee (HMC) van het
NWH. Er is in die tijd nog geen
Medisch Ethische Toetsings Com-
missie, maar de HMC fungeert wel
als zodanig. Green wil bewijzen dat
er geen relatie is tussen carcinoma
in situ en invasief carcinoom, en dat
carcinoma in situ dus geen prema-
ligne aandoening is. Hij wil dit
bewijs verkrijgen door een cohort-
onderzoek van vrouwen jonger dan
35 jaar met óf carcinoma in situ in
een biopt óf persisterende cytologi-
sche afwijkingen na exconisatie
vanwege carcinoma in situ. Met dit
inclusiecriterium is invasief carci-
noom niet helemaal uitgesloten.
Daarom worden aanvullend de
volgende voorwaarden gefor-
muleerd: er mogen geen klachten
zijn die passen bij invasief carci-
noom (in het bijzonder intermen-
strueel bloedverlies en contact-
bloedingen), de cervix mag klinisch
alleen een rode hof laten zien (dus
geen defecten of zwellingen), er
mag geen overmatig bloedverlies
optreden bij sonderen van het

endocervicale kanaal en het colpo-
scopische beeld moet verenigbaar
zijn met carcinoma in situ en niet
meer. Bij de in het onderzoek geïn-
cludeerde patiënten wordt in de
follow-up-periode alleen gebiop-
teerd als er klinische, cytologische
of colposcopische aanwijzingen zijn
voor een invasief carcinoom. 

De patiënten in het onderzoek
moeten met grote regelmaat terug-
komen voor controle met telkens
een lange wachttijd voor ze aan de
beurt zijn. De volgende passage uit
het boek van Coney is illustratief.
‘… When you went there for an
appointment you were told to be there
at ten o’clock in the morning. You
would just sit and sit in the waiting
room full of women and then you found
out that everyone had been told to be
there at ten o’clock. Sometimes you
would sit there for two and a half hours
before anybody did anything to you.
Then they put you in a little white
gown with no strings on the back and
sometimes you sat in a little cubicle for
another three-quarters of an hour. …’
Als tijdens de controles het uit-
strijkje opnieuw afwijkend is of
afwijkend blijft, zal een biopsie van
de cervix worden genomen. Bij
sommige patiënten wordt bij her-
haling een zogenaamde ringbiopsie
(i.e. een ‘platte’ conus of conus met
aslengte < 2 cm) gesneden. De
kroon wordt gespannen door Ruth.
Nadat in 1964 carcinoma in situ
was vastgesteld, kwam zij tot haar
ontslag in 1979 in totaal 34 keer
naar het NWH. In die tijd werden
28 uitstrijken gemaakt, werd 5 keer
gebiopteerd, onderging zij 4 opera-
ties onder algehele anesthesie en 10
colposcopische onderzoeken. In
1985 wordt zij opnieuw verwezen
vanwege een cervixcarcinoom IB.
Ruth is de schuilnaam voor Clare
Matheson, die in 1989 zelf een boek
over haar geschiedenis publiceert.
De patiënten zijn niet op de hoogte
van het onderzoek waarin zij zijn
betrokken. Velen ondergaan het
herhaalde onderzoek zonder een
vraag te stellen. ‘… Well, they did
find some little thing there to do with
cancer of the womb …. Actually, I
never, ever had a discussion on
anything they were going to do. I was
just sent in and they just said it was
exploratory tests.’
Green doet de eerste jaren regel-
matig verslag van het onderzoek in
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wetenschappelijke publicaties. De
eerste verschijnt in 1966. Eigenlijk
was het onderzoek dus al begonnen
toen Green het voorstel besprak in
de HMC. Zijn laatste publicatie ver-
schijnt in 1974 als er 750 patiënten
zijn geïncludeerd van wie 96 met
persisterende cytologische afwijkin-
gen na behandeling (die varieerde
van alleen biopsie tot amputatie
van de cervix). Het inclusiecriteri-
um van een leeftijd jonger dan 35
jaar heeft Green al snel losgelaten.
Een nieuw criterium is dat de cyto-
logische afwijkingen minstens twee
jaren na de diagnose moeten heb-
ben bestaan. Green redeneert dat
als bij een patiënte binnen twee jaar
na inclusie een invasief carcinoom
wordt vastgesteld, zij ten onrechte
is geïncludeerd. Het invasieve car-
cinoom moet er dan al zijn geweest
op het moment van inclusie. Zo’n
patiënte wordt achteraf alsnog
geëxcludeerd. In de groep van
96 patiënten met persisterende (>2
jaar) cytologische afwijkingen
hebben er 6 (6,3%) een invasief car-
cinoom ontwikkeld. Green schrijft
dat bij 5 van de 6 patiënten sprake
was van stadium IA, met een kans
op genezing van 96 ± 2%. De bevin-
dingen passen niet bij zijn hypothe-
se dat carcinoma in situ een benig-
ne aandoening is. Er zijn volgens
hem twee verklaringen mogelijk.
De eerste is nog steeds dat invasief
carcinoom bij deze vrouwen onvol-
doende is uitgesloten op het
moment van inclusie. Het (micro-)
invasieve carcinoom is dan dus
meer dan twee jaar occult geweest.
De tweede verklaring is dat de
ernst van de afwijking is overge-
waardeerd: misschien is het micro-
invasieve carcinoom feitelijk een
carcinoma in situ. Green verwijst
dan naar de grote interobserver-
variatie bij de diagnostiek van
micro-invasief carcinoom. 

McIndoe, de cytoloog en colposco-
pist van het NWH, laat al heel
vroeg en bij herhaling weten het
niet eens te zijn met de gang van
zaken. Green wijzigt op eigen
gezag de diagnosen van de patho-
loog McLean, en dat doet hij ook
achteraf. Door de diagnose ‘carci-
noom in situ’ te veranderen in
‘invasief carcinoom’ kan hij patiën-
ten uit de studiegroep verwijderen.
In 1973 schrijven McIndoe en
McLean, de patholoog van het

NWH, brieven naar de medisch
directeur. De zorg voor patiënten is
in het geding. Sommige patiënten
hebben onder de ogen van de brief-
schrijvers een invasief carcinoom
ontwikkeld. Green reageert zeer
geprikkeld. Uiteindelijk worden
alle stukken voorgelegd aan de
HMC. Een jaar later wordt een arbi-
tragecommissie samengesteld en
weer een jaar later, in oktober 1975,
komt hun verslag. De commissie
heeft o.a. de ziektegeschiedenis
bestudeerd van 13 patiënten die in
de loop van de follow-up invasief
carcinoom hebben ontwikkeld. Zij
concluderen dat één patiënt is over-
leden en de overige 12 in leven zijn
en het goed maken. En dan komen
een paar cruciale regels: ‘It is not
within the terms of reference of the
committee to comment on the outcome
of the clinical trial to which the agreed
policy applies. … It is further conside-
red that the effective continuation of
this trial depends upon … the staff
members concerned subjugating
personality differences in the interests
of scientific inquiry …’. McIndoe en
McLean krijgen dus geen steun en
de conflictueuze werksfeer suddert
voort. Overigens weigert McIndoe
al vanaf 1973 verder te werken met
Green. Dit protest heeft voor de
patiënten een gunstig gevolg.
Omdat Green het colposcopische
onderzoek niet beheerst, is hij
gedwongen om bij alle patiënten

een exconisatie uit te voeren.
Niettemin gaat het onderzoek
gewoon door.

Na 1974 verzamelen en bewerken
McIndoe, McLean, Jones en Mullins
de gegevens en houden hierover
vanaf 1976 voordrachten op inter-
nationale conferenties. Hun eerste
publicatie over deze patiëntenserie
verschijnt in 1984 in Obstetrics and
Gynaecology met de titel ‘The inva-
sive potential of carcinoma in situ
of the cervix’. In het artikel worden
948 vrouwen beschreven bij wie
carcinoma in situ was vastgesteld
in NWH in het tijdvak 1955 tot
1976. De patiënten zijn 5 tot 28 jaar
gevolgd na de initiële diagnose. De
in totaal 8 patiënten die binnen een
jaar na de diagnose carcinoma in
situ een invasief carcinoom hebben
ontwikkeld, worden niet opgeno-
men in deze studie omdat de diag-
nose invasief carcinoom wellicht is
gemist bij het eerste bezoek. Van de
817 vrouwen met aanvankelijk
(gedurende de eerste vier jaren) een
normale cervixuitstrijk na behande-
ling hebben er 12 (1,5%) na verloop
van tijd een invasief carcinoom ont-
wikkeld. Van de 131 vrouwen met
aanhoudende cytologische afwij-
kingen ontwikkelen er 29 (22%) een
invasief carcinoom. Van deze 131
vrouwen zijn 88 primair behandeld
met een exconisatie, 33 met een
hysterectomie en 10 met een of

Figuur 1. Het percentage patiënten dat vrij is van een invasief proces (Y-as) in
relatie tot de tijd in jaren na de diagnose carcinoma in situ van de cervix (X-as)
(uit McIndoe et al 1984). De groep ‘cytology negative’ heeft het eerste jaar na
diagnose geen cytologische afwijkingen; voor de groep ‘cytology positive’ geldt het
tegenovergestelde.



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, maart 2006  7

meer biopsieën. Bij de (in totaal 6)
patiënten die primair zijn behan-
deld met een hysterectomie en later
een carcinoom ontwikkelen, is het
carcinoom gelokaliseerd in de
vaginatop. Van de 10 patiënten bij
wie alleen een of meer biopsieën
werden genomen, ontwikkelen er 9
een carcinoom. De uitkomst voor
de gehele groep is grafisch weerge-
geven in Figuur 1. De figuur laat
zien dat vrouwen met persisterende
cytologische afwijkingen na de
diagnose carcinoma in situ een
kans hebben van 18% om binnen 10
jaar invasief carcinoom te ontwik-
kelen en een kans van 36% om dat
binnen 20 jaar te doen. Medio 1983
waren 8 van de 29 patiënten over-
leden.

In de publicatie uit 1984 van
McIndoe et al wordt verslag gedaan
van een selectie van de patiënten
van het NWH over de jaren 1955 tot
1976. In het artikel zijn patiënten
met een micro-invasief carcinoom
niet opgenomen. Green behandelde
micro-invasief carcinoom als een
carcinoma in situ. Bij 23 patiënten is
micro-invasief carcinoom de
primaire diagnose en 11 (48%) ont-
wikkelen een macro-invasief carci-
noom. Bij nog eens 18 patiënten
wordt micro-invasief carcinoom in
de loop van de follow-up vast-
gesteld en vier patiënten zullen
later een macro-invasief carcinoom
krijgen. Coney schrijft in 1988 dat
in totaal 26 patiënten zijn overleden
door inadequate behandeling in het
tijdperk van Green.

PUBLIEKE CORRECTIE

Na het verschijnen in 1984 van het
artikel ‘The invasive potential of
carcinoma in situ of the cervix’
gebeurt er nog steeds niets in
Nieuw-Zeeland. De patiënten met
persisterende cervixcytologische
afwijkingen worden niet getraceerd
om alsnog een adequate behande-
ling te ondergaan. Dan verschijnt in
juni 1987 in het Maandblad Metro
het artikel ‘An unfortunate experi-
ment at National Women’s’. De
auteurs Sandra Coney en Phillida
Bunkle doen een  journalistiek ver-
slag van literatuuronderzoek over
carcinoma in situ en invasief carci-
noom van de cervix, vele inter-
views met direct betrokkenen in het
NWH, en de lotgevallen van

patiënt Ruth. In het artikel wordt
gesteld: ‘Some women with evidence
of disease were to be left. They would be
followed – that is, brought back for
regular smears and possibly more
biopsies – but there was no intention to
cure them.’ Het artikel in Metro slaat
in als een bom! Tien dagen later
wordt door de Minister van Volks-
gezondheid een onderzoekscom-
missie ingesteld onder leiding van
rechter Sylvia Cartwright. De
opdracht van Cartwright krijgt
enorme belangstelling van de pers.
De openbare verhoren worden door
veel mensen gevolgd. Het rapport
verschijnt uiteindelijk in juli 1988
en bevat harde oordelen over het
handelen van betrokkenen.

De commissie onder voorzitter-
schap van Cartwright heeft aan de
Verklaring van Helsinki van 1964
een goede leidraad voor de beoor-
deling. Het onderzoek van Green
gaat over het achterwege laten van
een algemeen geaccepteerde behan-
deling. De Verklaring van Helsinki
eist dat experimenteel onderzoek
met mensen is gebaseerd op een
gedegen kennis van de weten-
schappelijke literatuur en dat het
belang van de onderzoeksvraag in
verhouding moet staan tot de
risico’s voor de proefpersonen. Het
protocol moet worden voorgelegd
aan een onafhankelijke commissie.
Die onafhankelijke commissie, in
casu de HMC, heeft van Green
geen adequaat literatuuroverzicht
gehad. Daarmee heeft het HMC
ook geen gedegen afweging kun-
nen maken tussen het belang van
de uitkomst en de risico’s voor de
proefpersonen. Een goed doordacht
en onafhankelijk oordeel is belang-
rijk. De vooronderstelling dat een
dokter handelt in het beste belang
van zijn patiënt is niet vanzelfspre-
kend van toepassing op een dokter
die een experiment uitvoert. Bij
mensgebonden onderzoek bestaan
belangenconflicten. Achteraf zijn
ook kritische opmerkingen
geplaatst over het ontwerp van de
studie [Noot 4].

Veel patiënten zijn heel tevreden
over Green. Het is in die tijd nog in
de cultuur ingebakken dat een
patiënt zijn dokter eert, gelooft en
gehoorzaamt. Jay Katz heeft hier-
over in 1984 een historisch over-
zicht geschreven. Green deinst er

niet voor terug om gehoorzaam-
heid af te dwingen. Als het fre-
quente controleren Ruth (Clare
Matheson) even teveel wordt en zij
zich openlijk tegenover Green
afvraagt of zij misschien een proef-
konijn is, wordt hij heel boos en
roept uit: ‘You’ll do as you’re told’.
Paternalisme is eeuwenlang een
wezenlijk onderdeel geweest van
de medische cultuur. Zo schrijft
Green in een publicatie van 1965
letterlijk: ‘The leaving of the decision
about hysterectomy to the patient is
most undesirable; if we are uncertain
about the natural history of the disease
… how can we … expect her to make
what is really our decision.’ Heslop
bespreekt in 2004 dat het pater-
nalisme werd gevoed door on-
voldoende kennis bij leken over
anatomie en fysiologie van het
menselijke lichaam en het taboe op
bepaalde onderwerpen. In de tijd
dat Green werd opgeleid werden
seksueel overdraagbare aandoenin-
gen nog ‘sociale ziekten’ genoemd.
Over darmaandoeningen en kanker
werd geheimzinnig gedaan. Onge-
twijfeld heeft bij het paternalisme
meegespeeld dat het NWH in de
jaren van het experiment vooral
werd bezocht door patiënten van
de lagere socio-economische klas-

Coney S. The unfortunate experiment. Auckland,
New Zealand: Pinguin Books, 1988.
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sen, waaronder veel Maori’s. Ook
zal hebben meegespeeld dat de
dokters mannen en de patiënten
vrouwen waren. In dat perspectief
is het ook geen toeval dat Sandra
Coney en Phillida Bunkle feminis-
ten waren. Het nu alom gerespec-
teerde informed consent is door
strijdbare mensen op de agenda
gezet. 

Tegenover zijn stafleden is Green
dogmatisch en dominant. Hij houdt
niet van kritiek. Het zijn deze
eigenschappen waar McIndoe en
McLean tegenaan lopen. Toch zijn
de meeste stafleden van het NWH
loyaal. Zij houden zich aan het
beleid dat Green voorstaat en dra-
gen dit naar buiten toe ook uit.
Green is veel op reis en de zorg
moet worden gecontinueerd. Bij
enkele patiënten wordt het carci-
noom gediagnosticeerd in een
periode dat zij door een staflid van
Green worden gecontroleerd. Als
hij in 1982 met pensioen gaat,
wordt zijn beleid in het NWH door
zijn opvolger Jamieson voortgezet.
Het is geheel in lijn met de Hippo-
cratische ethiek dat dokters loyaal
aan elkaar zijn en het is ongepast
om een andere medicus openlijk te
bekritiseren. Wij vinden de weer-
slag hiervan terug in de Verklaring
van Genève 1948 van de World
Medical Association. Deze verkla-
ring was een nieuwe internationale
artseneed die was opgesteld na de
ontsporingen van artsen in de
Tweede Wereldoorlog. In deze ver-
klaring lezen we de regel ‘I will
maintain by all the means in my power,
the honour and the noble traditions of
the medical profession;’ en de volgen-
de regel ‘My colleagues will be my
sisters and brothers’. Een kritische
benadering van elkaar werd met
deze regels niet gemakkelijker.
Ongetwijfeld heeft in het NWH
meegespeeld dat Green de positie
van ‘hoofd van een afdeling’ had.

Cartwright was zeer kritisch over
het verslag in 1975 van de arbi-
tragecommissie: ‘ … It is astounding
and of grave concern that the Commit-
tee, … , chose to avoid the central
issue: were patients at risk of de-
veloping invasive cancer, or having the
diagnosis of invasive cancer delayed, as
a result of the 1966 Proposal?’
Cartwright stelde dat uit niets bleek
dat de arbitragecommissie zich

zorgen had gemaakt over de
patiënten, van wie er inmiddels 13
waren behandeld voor carcinoom
en een was overleden aan de ziekte.
Door de hoop uit te spreken dat de
stafleden in de toekomst beter zou-
den samenwerken in het belang
van wetenschappelijk onderzoek
hebben ze ‘etiquette verward met
ethiek’. Hier ligt de essentie van het
verhaal achter het betreurenswaar-
dige experiment van Green. 

MIJN PATIËNT (VERVOLG)

Patiënte besluit een zwangerschap
na te streven en twee maanden
later is het ook zover. Vanaf het
moment dat de zwangerschapstest
positief is wordt coïtus haar ont-
raden. Bij een amenorroe van
30 weken komt zij voor colposcopie
met als doel het uitsluiten van
macro-invasief carcinoom. Na het
inbrengen van het speculum zijn
vliezen zichtbaar over een diameter
van ruim 1 cm. De randen van de
cervix tonen geen defecten of zwel-
lingen. Het blijft bij een macrosco-
pische beoordeling. In april 2001
bevalt zij vaginaal in de 36ste week
van de amenorroe van een gezonde
dochter. Het kraambed is onge-
stoord.
Twee maanden na de partus wordt
een colposcopisch gericht biopt
genomen waarin CIN III wordt
gezien. Een maand later komt zij
voor bespreking op de polikliniek.
Met een grote glimlach vertelt zij
eigenlijk nog een tweede kind te
willen. Opnieuw worden de risi-
co’s, zoals de eerste keer genoemd,
uitgebreid doorgenomen. Zij heeft
een kans van 1– 2% dat er in het
komende jaar kanker zal worden
vastgesteld. Drie maanden later is
zij opnieuw zwanger. Bij 16 weken
komt ze voor een colposcopische
controle. Het beeld is onveranderd.
Bij 34 weken amenorroe zijn
opnieuw de vliezen zichtbaar over
een diameter van 1 cm. Er wordt
afgezien van colposcopie. Zij bevalt
in juni 2002 vaginaal in de 37ste
week van haar amenorroe van een
gezonde zoon. 
Vier maanden na de tweede partus
maak ik met een endocervicale bor-
stel een uitstrijk. De uitslag luidt als
volgt: ‘Tegen een achtergrond van
(oud) bloed en necrose worden veel
sterk afwijkende plaveiselepitheelcellen
gezien … Het beeld is verdacht voor

een plaveiselcelcarcinoom.’ Als patiën-
te voor een bespreking van de uit-
slag komt, adviseer ik een uterusex-
tirpatie met meenemen van een
kleine vaginamanchet. Patiënte
vraagt bedenktijd. Drie maanden
later stemt zij in met het advies en
in april 2003 wordt de ingreep uit-
gevoerd. Het pre- en postoperatieve
beloop is ongestoord. De uitslag
van het histologische onderzoek
luidt: ‘Uterusextirpatiepreparaat met
focaal een klein gebied van metaplas-
tisch plaatepitheel met ernstige dyspla-
sie en tekenen van beginnende infiltre-
rende groei.’

Noten

Noot 1.
Shirley B is de eerste patiënte die
Green de mogelijkheid van sponta-
ne regressie van carcinoma in situ
laat zien. Zij weigert een hysterec-
tomie te ondergaan als in een biop-
sie carcinoma in situ is vastgesteld.
Twee jaar later bevalt ze van een
gezond kind. Green noemde haar
‘the little girl who put me on the
right track’. Hij beschrijft zijn aan-
wijzingen voor spontane regressie
in het artikel van 1966 in de
American Journal of Obstetrics and
Gynecology.
Green heeft gelijk gehad met zijn
waarneming dat spontane regressie
kan optreden. De kans op regressie
van een afwijking is sterk afhanke-
lijk van de leeftijd: hoe jonger de
vrouw, hoe groter de kans op spon-
tane regressie. In de simulatiemo-
dellen die ten grondslag liggen aan
het ontwerp van het Nederlandse
bevolkingsonderzoek op baarmoe-
derhalskanker wordt de kansver-
houding van een regressieve tot een
progressieve afwijking geschat op
2,6 voor vrouwen jonger dan 35 jaar
en op 0,66 voor vrouwen tussen de
35 en 54 jaar. De relatief grote kans
op spontane regressie bij jonge
vrouwen is een belangrijke reden
geweest om het bevolkingsonder-
zoek voor het eerst aan te bieden op
de leeftijd van 30 jaar. De gegevens
zijn te vinden op bladzijde 8– 9 van
het rapport van Van Ballegooijen en
medewerkers dat in 1993 ver-
scheen.
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Noot 2.
Johannesson en Day hebben in 1978
gereageerd op een publicatie van
Green over dit onderwerp. Zij stel-
len dat als screening geen effect
heeft op incidentie of mortaliteit er
theoretisch drie mogelijkheden zijn:
1) de tumoren groeien zo snel dat
zij zelden in een voorstadium of
asymptomatisch stadium worden
gevonden, tenzij je onwerkbaar
frequent de screeningstest uitvoert;
2) behandeling van asymptomati-
sche ziekte verbetert de prognose
niet; of 3) screening is beperkt tot
groepen met een laag risico op ziek-
te. In de praktijk gaat het vooral om
de laatste mogelijkheid. Die situatie
ontstaat bijvoorbeeld als een be-
perkte populatie frequent wordt
gescreend, terwijl de screening aan
een ander deel (bijvoorbeeld
vrouwen boven de 35 jaar of vrou-
wen in achterstandsituaties zoals
de Maori’s) voorbijgaat.

Noot 3.
Green heeft over zijn onderzoek
aan foeten en neonaten niet gepu-
bliceerd. Het enige wat ik kan
vinden zijn een paar voorzichtige
regels in 1979: ‘Some observations
(unpublished) by the present author on
the histological features of the cervical
epithelium of infants dying at or
around term (i.e. at a time of high
oestrogen levels) have occasionally
shown appearances which some patho-
logists (without knowing the source of
the material) have been prepared to
describe as at least dysplastic if not
neoplastic.’ In 1987 zegt Green voor de
onderzoekscommissie ‘Around about
1963, I thought of the possibility that
abnormal cytology in women later
developing CIS of invasive cancer may
have been present at birth; this was
because many pathologists and clini-
cians whom I consulted, diagnosed
dysplasia or CIS in autopsy specimens
of cervices of stillborn infants.’
Waarschijnlijk overdrijft hij hier.
Het meeste onderzoek aan foeten,
pasgeborenen en jonge meisjes is
verricht door de onderzoeksgroep
van Coppleson, Pixley en Reid in
Australië. In het boek van Copple-
son en Reid uit 1967 wordt Green in
het voorwoord bedankt voor zijn
bijdrage aan het hoofdstuk over de
foetale en prepubertale cervix. De
resultaten van het colposcopische
onderzoek zijn terug te vinden in
hun standaardwerk over colpos-

copie, waarvan de eerste druk in
1971 verscheen (gerefereerd wordt
aan de derde editie van 1986). De
Australische gynaecoloog Ellis
Pixley, met wie Green goede con-
tacten onderhield, schreef in 1976
een samenvattend artikel over his-
tologische aspecten bij neonaten en
jonge meisjes. Hierin staat ook de
zin ‘Within several months of birth,
examples of undifferentiated epithelia
show appearances which are distur-
bing, subjectively speaking, but which
presumably merely reflect cellular
behavior characteristic of the age
group.’ Wat aanvankelijk ook door
Green werd geïnterpreteerd als car-
cinoom in situ, is waarschijnlijk
reservecelhyperplasie of immature
metaplasie geweest.
Green heeft naast histologisch
onderzoek bij doodgeboren kinde-
ren ook cytologisch onderzoek bij
neonaten verricht. In 1963 keurt de
staf van het NWH een onderzoek
goed om celmateriaal diep uit de
vagina van pasgeboren meisjes te
verzamelen. Het doel is te onder-
zoeken of in sommige congenitale
erosies (verkeerde benaming voor
de zichtbare rode hof rond de baar-
moedermond – MPMB) celafwijkin-
gen te vinden zijn die passen bij
carcinoma in situ. Green verliest
zijn belangstelling voor dit project
reeds na enkele maanden, omdat in
de preparaten geen afwijkende cel-
len kunnen worden gevonden.
Niettemin gaat het verzamelen
door; in totaal wordt materiaal
afgenomen van 2244 meisjes. Het
nutteloze ervan en het ontbreken
van toestemming van de ouders
wordt Green later zwaar aan-
gerekend.

Noot 4.
Barbara Heslop is in een artikel in
2004 ingegaan op de wetenschap-
pelijke kwaliteiten van het onder-
zoek. Zij stelt dat de gebeurtenissen
een gebrekkig begrip verraden van
de wetenschapstheorie in de gele-
deren van het NWH. Een hypothe-
se is niet te bewijzen, je kunt hoog-
stens bevindingen verzamelen die
er consistent mee zijn. In weten-
schappelijk perspectief moet een
hypothese toetsbaar en te falsifice-
ren zijn; de onjuistheid ervan moet
kunnen worden aangetoond. Deze
inzichten zijn direct terug te voeren
op het werk van de wetenschapsfi-
losoof Popper. Het onderwerp was

ook door de epidemioloog Skegg
naar voren gebracht voor de onder-
zoekscommissie van Cartwright.
Heslop betoogt dat Green voor zijn
doelstelling ook een andere bena-
dering had kunnen kiezen. Weten-
schappelijke hypothesen maken
voorspellingen mogelijk. Green had
de vraag kunnen stellen hoe vaak
invasief carcinoom voorkomt zon-
der carcinoom in situ in de directe
omgeving. Het antwoord zou dan
geweest zijn dat dat zelden het
geval is. Daarmee is de nulhypothe-
se dat er geen relatie is tussen beide
entiteiten verworpen. Achteraf was
het onderzoek van Green over-
bodig.
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INLEIDING

Van 11 tot 13 november 2004 werd
in San Diego een congres gehouden
met bovengenoemde titel. Een bij-
zonder congres, omdat het niet
alleen bestemd was voor gynae-
cologen en/of perinatologen, maar
ook vooral voor advocaten (zowel
de ‘plaintiffs’, degenen die claimen,
als de ‘defense’, degenen die het
ziekenhuis en de specialisten c.q.
hun verzekeraars verdedigen). Het
initiatief van dit congres ging uit
van de American Bar Association in
samenwerking met de universiteit
van San Diego. In totaal waren er
ruim zevenhonderd deelnemers.
De Nederlandse delegatie bestond
onder meer uit de auteurs van dit
verslag.

In de Verenigde Staten bestaat een
geheel ander rechtssysteem en
claimgedrag dan in Nederland,
maar dat wil niet zeggen dat wij
niet van hun ervaringen kunnen
leren. Om die reden behandelen we
hier een aantal van de belangrijkste
onderwerpen.

In de verloskunde hebben veel
claims betrekking op de vraag of
een behandelend gynaecoloog/ver-
loskundige bij de begeleiding van
de bevalling een beroepsfout heeft
gemaakt en de vraag of er causaal
verband bestaat tussen de even-
tuele beroepsfout en de schade aan
het kind. 
Het is al langer bekend dat het
echter veelal niet de geboorte is,
waardoor een kind beschadigd is,
maar dat veel schade al voor de
geboorte is ontstaan. 

Er zijn drie mechanismen, die
kunnen leiden tot een (neuro-
logisch) beschadigd kind:
1. Het kind is intra-uterien al

beschadigd, bijvoorbeeld door
een aangeboren afwijking of ten
gevolge van een infectie. Het
kind kan, na een normale partus,
‘slap’ of ‘floppy’ geboren
worden, en ten onrechte wordt
dan de diagnose ‘asfyxie’ gesteld. 
Een klassiek voorbeeld werd
eerder gepubliceerd waarbij de
gynaecoloog en de kinderarts
aangaven dat een kind ‘bescha-
digd’ was bij een forcipale extrac-
tie. Daardoor werd afgezien van
verdere diagnostiek en werd de
diagnose ‘congenitale myotone
dystrofie’ geheel gemist.1 Het is
derhalve van belang dat in een 
zo vroeg mogelijk stadium – zo 
mogelijk door een team van
deskundigen – de (mogelijke)
oorzaak van de schade aan het
kind wordt vastgesteld. Dit voor-
komt in eventuele latere juridi-
sche procedures bewijsproble-
men. Het advies is om zoveel
mogelijk bewijsmateriaal – waar-
onder ook het CTG – veilig te
stellen.

2. Er is reeds intra-uteriene schade
ontstaan, maar ook de partus ver-
loopt problematisch met on-
voldoende foeto-maternale gas-
wisseling. Als dan peripartum
acidose wordt vastgesteld, wordt
de beschadiging ten onrechte
alleen aan de baring toegeschre-
ven.
Freud stelde in 1897 al heel
terecht: ‘…difficult birth in itself in
certain cases is merely a symptom of
deeper effects that influenced the
development of the fetus.…’.

Het kan natuurlijk extreem moei-
lijk zijn om vast te stellen wat de
‘toegevoegde schade’ is die ont-
staan is door hypoxie bij de ge-
boorte. In juridische procedures
kan dit zowel voor de eisende
partij (patiënt c.q. ouders) als de
verwerende partij (arts c.q.
ziekenhuis) tot bewijsproblemen
leiden. De vraag welke partij met
het bewijs van het aanwezig of
afwezig zijn van causaal verband
wordt belast, is vaak beslissend
voor de afloop van de procedure. 

3. Er is geen intra-uteriene schade,
en voorafgaand aan de bevalling
was er sprake van een foetus in
goede conditie.
Als een kind dan asfyctisch
geboren wordt, kan als regel
worden aangenomen dat de
schade het onmiddellijke gevolg
is van de asfyxie of het trauma
durante partu. Eventuele andere
oorzaken dienen dan wel met
voldoende zekerheid uitgesloten
te zijn.

Differentiëren tussen bovenge-
noemde mogelijkheden en het vast-
stellen welk aandeel peripartum
asfyxie hierin heeft, blijft uitermate
moeilijk. In hoeverre hierbij ook
sprake is van verwijtbaar handelen
van de zorgverlener is onderwerp
van veel juridische procedures.
De American College of Obstetrics
and Gynecology heeft aangegeven
aan welke criteria voldaan moet
zijn om de diagnose peripartum
asfyxie te stellen:2

a. er moet sprake zijn van een meta-
bole acidose (arteriële pH <7.0 en 
BE ≥ 12 mmol/l);

b. er moet zich vrijwel onmiddellijk
een encefalopathie ontwikkelen;

The experts analyze brain damaged
baby cases III
J.G. NIJHUIS1, D.J. BEKEDAM2, O.L. NUNES3 EN H. VERVEST4
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c. op termijn ontwikkelt zich een
spastische quadriplegie of een
dyskinetische cerebral palsy;

d.andere oorzaken moeten
zijn/worden uitgesloten.

Bovenstaande criteria worden nu in
de Verenigde Staten gebruikt en bij
claims moet ten minste aan deze
vier voorwaarden zijn voldaan om
peripartum asfyxie vast te stellen.
Er is echter ook kritiek op deze
‘guidelines’, omdat  als gevolg van
peripartum asfyxie ook andere
vormen van hersenschade kunnen
ontstaan die niet vallen onder
bovenstaande criteria. 
Ook in de Nederlandse rapportages
komen deze criteria aan de orde,
maar het blindelings overnemen
hiervan lijkt niet de beste weg. Wij
zullen ons in Nederland moeten
beraden over uniformiteit van de
definitie ‘peripartum asfyxie’.

Van de vele sprekers was een van
de meest opvallende wel de Ame-
rikaanse neuroloog Karen B.
Nelson, die zich recent nog afvroeg:
‘Can we prevent cerebral palsy’.3 In
haar overzicht laat zij zien dat de
prevalentie van cerebral palsy in de
laatste twintig jaar niet is afgeno-
men ondanks forse toename van
het aantal keizersneden (figuur 1).

De bevalling heeft kennelijk maar
een beperkte bijdrage in het ont-
staan van cerebral palsy. Zij zoekt
de oorzaken vooral  in de ‘perinatal
stroke’, infecties, vroeggeboorte en
meerlingzwangerschappen en
minder in peripartum asfyxie.4

Het toegenomen gebruik van

diagnostische apparatuur (zoals
MRI) heeft laten zien dat een arte-
riële stroke voor de bevalling of
binnen de eerste maand na de
geboorte voorkomt in 1 per 4000
à terme-geboorten. Risicofactoren
zijn onder meer placentaire trom-
busvorming, infectie, neonatale
hartafwijkingen en trombo-embo-
lische stoornissen bij moeder en/of
het kind.
Met anderen werd daarom de
nadruk gelegd op goede beeld-
vormende technieken, waarbij het
steeds duidelijker wordt welke
veranderingen verwacht mogen
worden binnen welke duur. Zo
zullen na een peripartale asfyxie de
eerste afwijkingen pas zichtbaar
worden na 48–72 uur. ‘Timing’ van
het incident is van cruciaal belang
voor een goede diagnose.

In tegenstelling tot bovengenoemde
spreekster was een andere keynote
speaker, neonatoloog David
Edwards, van mening dat slechts
bij een beperkt aantal van de neo-
naten opgenomen met perinatale
hypoxische encefalopathie, pre-
existente hersenschade aantoon-
baar is. Zijn stelling was dat neona-
tale encefalopathie vooral ontstaat
door perinatale asfyxie. Het ver-
schil van inzicht tussen beide
sprekers komt waarschijnlijk voort
uit hun achtergrond. Karen Nelson,
de epidemioloog met een overzicht
over alle ‘cerebral palsies’ en de
klinische neonatoloog Edwards, die
zijn mening baseert op de neonaten
opgenomen op de neonatale inten-
sive care.

Peter Gluckmann uit Nieuw Zee-
land, was ook een van de keynote
speakers en hij presenteerde de
zogeheten Coolcap-study. Zijn
groep onderzocht of het mogelijk is
om door koeling van het hoofd en
dus ook van het centrale zenuw-
stelsel de hersenschade bij peripar-
tum asfyxie te beperken (figuur 2).
Het idee is dat je de eerste schade
(het asfyctische moment) niet kunt
voorkomen, maar dat door koeling
de vervolgschade minder is. Er is
een latente fase tussen het asfyc-
tische insult met een primaire cel-
dood en de secundaire celdood.
Deze latente fase, die waarschijnlijk
6–8 uur duurt, kan gebruikt wor-
den om door koeling van het
zenuwstelsel deze secundaire cel-
dood te beperken. In een multicent-
re gerandomiseerd onderzoek lijkt
het koelen van het cerebrum na een
ernstige peripartum asfyxie te lei-
den tot minder (motorische) neuro-
logische stoornissen op een leeftijd
van 18 maanden. De uitkomsten
van deze trial worden binnenkort
gepubliceerd, maar er zal nog veel
onderzoek moeten volgen voordat
koelen van brein van de asfytische
pasgeborene een standaardbehan-
deling is. Bij juridische discussies
werd tijdens het congres overigens
hierop vooruitlopend de vraag
gesteld of deze koeling niet zou
moeten worden toegepast om ver-
dere hersenschade te voorkomen/
beperken. Het antwoord was
simpel dat ‘zo lang de beroeps-
groep deze selectieve koeling van
de hersenen niet opneemt in de
bestaande richtlijnen, geldt dit niet
als standaardbehandeling’. Alweer
een voorbeeld van de noodzaak
van goede en bijgewerkte richt-
lijnen.

Naast vele goede klinische voor-
drachten waren er diverse sprekers

Figuur 1 Min of meer gelijkblijvende prevalentie van ‘cerebral palsy’ in de ont-
wikkelde landen afgezet tegen de stijgende frequentie van sectio caesarea in de VS.

Figuur 2. Selectieve koeling van de
hersenen van een pasgeborene bij
perinatale asfyxie.
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die zich richtten op de organisatie
van de verloskundige zorg. Hoewel
de Amerikaanse situatie niet hele-
maal vergelijkbaar is met de Neder-
landse verloskundigenorganisatie,
werd een aantal belangrijke aspec-
ten van zorg besproken. Hieronder
volgt een samenvatting van diverse
voordrachten met adviezen
betreffende deze verloskundige
organisatie voor de Nederlandse
verloskundige zorg.

ORGANISATIE

Veel nadruk werd gelegd op de
organisatie en sfeer van de verlos-
kundigenafdelingen. Hierbij wordt
allereerst gewezen op een veilige en
open omgeving.7 Uit veel onder-
zoek blijkt dat verpleegkundigen
vaak al vroeg zaken zien (fout
gaan), maar dat zij niet altijd dur-
ven reageren. De relatie verpleeg-
kundige en dokter is nog niet altijd
even open. Hetzelfde geldt natuur-
lijk voor de arts-assistent, al dan
niet in opleiding, en de klinisch
verloskundige. Een open en heldere
communicatie zowel binnen hori-
zontale als verticale samenwer-
kingsverbanden is van groot
belang.

PROTOCOLLEN

Het is van belang dat handelingen
goed protocollair zijn vastgelegd.
Dat geldt in het bijzonder voor de
toediening van bijvoorbeeld oxyto-
cine. In veel klinieken weet ieder-
een hoe het gaat, maar het staat
nergens. Zeker gezien het feit dat
steeds vaker wordt vastgesteld dat
peripartale asfyxie het gevolg is
van overstimulatie. Nog belang-
rijker wordt dit punt als men in-
leidt of bijstimuleert bij zwangeren
die vaginaal proberen te bevallen
na een eerdere SC.5 Een protocol
kan bijdragen aan het bewijs dat
een organisatie waarbinnen de
zorgverlening heeft plaatsgevon-
den aan de professionele standaard
voldoet.

GOEDE CTG-REGISTRATIE

In Nederland hebben we vast-
gelegd dat we met 2 cm/minuut
registreren. Het is van groot belang
dat niet alleen de foetale hartactie
geregistreerd wordt, maar ook de

uterusactiviteit. Bij te veel registra-
ties lijkt dat geheel niet te gebeuren.
Beoordeel ook het CTG op gestan-
daardiseerde wijze: beschrijf de
tonus, en of er contracties zijn en zo
ja, hoe frequent. Beschrijf de foetale
hartfrequentie, de variabiliteit, of er
acceleraties zijn en of er decelera-
ties zijn. Van belang is ook het
medische dossier, inclusief het
CTG, zodanig op te slaan en te
archiveren dat dit beschikbaar is
voor een eventuele juridische
procedure.6 Het komt nog (te) vaak
voor dat CTG-registraties zoek
raken dan wel worden vernietigd,
wat in juridische procedures tot de
nodige bewijsproblemen (voor de
arts en het ziekenhuis) kan leiden.

PATHOLOGISCH-
ANATOMISCH ONDERZOEK
VAN DE PLACENTA

Er werd terecht veel nadruk gelegd
op het belang van PA-onderzoek
van de placenta in alle gevallen
waarin er misschien sprake is van
perinatale asfyxie. In Nederland
ontbreekt vaak adequaat onderzoek
van de placenta.

GOEDE DOSSIERVORMING

Nog te vaak wordt gezien dat de
behandelend arts, bijvoorbeeld bij
een inleiding, nauwelijks een noti-
tie in het dossier heeft gemaakt. Als
er niets genoteerd is, zal het later in
een juridische procedure moeilijk te
bewijzen zijn dat de arts voortdu-
rend binnen is geweest en toen
steeds het CTG heeft beoordeeld. In
de regel zal de klager moeten aan-
tonen dat de neurologische schade
is ontstaan tijdens de partus. Als de
rechter vanwege een gebrekkige
dossiervorming in een juridische
procedure afwijkt van deze hoofd-
regel en de arts of het ziekenhuis
belast met de bewijsvoering, zal het
bewijs welhaast niet te leveren zijn
en dat kan al tot verlies van de pro-
cedure leiden.

OVERDRACHT EN
OVERLEG

Goede zorg vraagt om goed overleg
en goede overdrachten. Als een
patiënte wordt besproken, schrijf
dit dan ook in het dossier en noteer
ook wie de aanwezigen waren.

INFORMED CONSENT

Van groot belang is ook dat de arts
met de ouders zijn/haar bevindin-
gen bespreekt en beoordeelt of de
uitleg en het geformuleerde advies
begrepen wordt. Daarnaast moeten
patiënte en haar partner toestem-
ming geven voor een ingreep. Dat
het niet eenvoudig is om af te
wegen welke informatie een patiën-
te nodig heeft om te komen tot een
‘informed consent’ moge duidelijk
zijn, zeker in acute situaties. Een
basale benadering in dezen zou
kunnen zijn: ‘Wat zou een gemid-
delde gynaecoloog(e) in die situatie
aan informatie verstrekken en wat
zal een gemiddelde patiënte aan
informatie nodig hebben.’ Het is in
ieder geval verstandig een opmer-
king daarover in het dossier te
noteren, bijvoorbeeld: ‘Deze uitleg
gegeven aan patiënte en partner;
begrijpen e.e.a. goed, zijn akkoord
met sectio caesarea.’

Dit derde congres over hersenscha-
de rondom de geboorte in San
Diego was een uniek forum voor
juristen, verzekeraars, managers in
de gezondheidszorg en medici om
vanuit verschillende invalshoeken
dit probleem te beschouwen.
Ondanks nieuwe therapeutische
ontwikkelingen zullen wij in de
komende jaren geconfronteerd blij-
ven met de gevolgen van cerebral
palsy. De beroepsgroep van gynae-
cologen heeft een inspannings-
verplichting om te streven naar een
open en transparante organisatie
van kwalitatief hoogwaardige
verloskundige en neonatale zorg.
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INLEIDING

Carcinoïdtumoren zijn neuro-
endocriene tumoren die ontstaan
uit enterochromaffiene cellen.1 Het
carcinoïd dankt zijn naam aan zijn
langzame groeisnelheid en aan zijn
histologisch homogene uiterlijk,
waardoor het maligne karakter
lange tijd kan worden onderschat.
Metastasering komt echter frequent
voor; bij een tumorgrootte van
meer dan 2 cm is de kans op
metastasering bijna 85%.2

Veruit de meeste carcinoïdtumoren
worden gevonden in de tractus
digestivus, met als voorkeurs-
locaties de appendix en het distale
ileum. 3

Carcinoïdtumoren zijn met name
bekend om hun productie van
neuro-endocriene stoffen, zoals
serotonine, histamine en verschei-
dene prostaglandines. 4 Als deze
stoffen in hoge concentraties in de
systemische circulatie komen, kan
een patiënt episodes van blozen,
buikkrampen of diarree ervaren.
Dit wordt het ‘carcinoïdsyndroom’
genoemd. 5

Omdat een carcinoïd bijna altijd
wordt geassocieerd met diarree,
willen wij de ziektegeschiedenis
presenteren van een patiënte die de
polikliniek gynaecologie bezocht
wegens ernstige obstipatie, veroor-
zaakt door een in het ovarium
gelokaliseerd carcinoïd. 

CASUS

Een 59-jarige vrouw, para 0, bekend
met een uterus myomatosus,
bezocht de huisarts in verband met
al maanden bestaande vage buik-
pijnklachten en obstipatie. Een
echo-abdomen werd verricht, waar-
bij een klein, excentrisch gelegen
myoom werd gezien. Een colono-
scopie was, behoudens enkele
kleine adenomateuze poliepen,
zonder afwijkingen.
Enkele maanden later werd op
verzoek van de huisarts, in verband
met persisterende buikpijnklachten,
een MRI van het abdomen ge-
maakt. Bij dit onderzoek werd
naast het bekende myoom een
tweede, cysteuze massa rechts
naast de uterus gezien, waarschijn-
lijk uitgaande van het rechter
adnex. De massa imponeerde niet
maligne en werd geduid als een
dermoïdcyste.
Patiënte werd verwezen naar de
polikliniek gynaecologie. Zij had
nog steeds klachten van buikpijn en
obstipatie. Bij gynaecologisch
onderzoek werd in speculo een
gave portio gezien (cervixsmear
PAP I). Bij vaginaal toucher werd
een kloeke uterus gevoeld met
rechts een vaste weerstand van
ongeveer zeven centimeter groot.
Bij laboratorium onderzoek werd
een Ca-125 van 4.93 kU/l gevonden
(normaalwaarde 1-20 kU/l). Ook

het overige laboratoriumonderzoek
liet geen bijzonderheden zien.
Een interventielaparoscopie werd
verricht, waarbij aanvankelijk het
plan was het myoom en de rechter-
adnex te verwijderen. 
Tijdens de operatie werd rechts een
gladwandig, cysteus vergroot
adnex gezien met een doorsnede
van zeven centimeter. Bij verwijde-
ring van het ovarium werd een vast
aanvoelend, verdacht gebied aan-
getroffen. Het weefsel werd inge-
stuurd voor vriescoupeonderzoek,
waarbij de verdenking op een
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maligniteit werd uitgesproken.
Hierop werd via een mediane in-
cisie geconverteerd naar een
laparotomie. 
De uterus en het linkeradnex
werden verwijderd en voorts
werden beiderzijds stadiërings-
biopten genomen van de lymf-
klieren para-aortaal ter hoogte van
de inmonding van de arteria en
vena renalis, de paracolische
groeven en het blaasperitoneum.
Histologisch onderzoek toonde een
rechterovarium met daarin een
dermoïdcyste met een doorsnede
van zeven centimeter. In deze cyste
werd een deels insulair en een deels
trabeculair groeiend carcinoïd aan-
getroffen (afbeelding 1). Tevens
werd in een van de para-aortale
lymfklieren carcinoïd tumorweefsel
gezien (afbeelding 2). In de uterus
werden verschillende myomen
gevonden zonder atypie. Ook alle
overige biopten bleken tumorvrij. 
Bij nader immuno-histologisch
onderzoek van het operatieprepa-
raat bleek dat het carcinoïd niet
aankleurde met somatostatine. Wel
was er, vooral aan de rand van de
tumor, een duidelijk specifieke
intra-cytoplasmatische aankleuring
voor polypeptide tyrosine tyrosine
(PYY). Tevens was er een accentu-
ering van de brush-border, hetgeen
kan passen bij een PYY secernerend
carcinoïd (afbeelding 3).
Enkele weken later werd patiënte
op de polikliniek teruggezien voor
controle. Zij vertelde dat zij sinds
de operatie een normaal ontlas-
tingspatroon had.

DISCUSSIE

Carcinoïdtumoren, gelegen in het
ovarium zijn zeer zeldzaam. In
Nederland wordt per jaar bij 1500
vrouwen de diagnose ovarium-
carcinoom gesteld. 6 Bij minder dan
0.1% van de patiënten blijkt er bij
nader histologisch onderzoek een
carcinoïd aanwezig te zijn. 7

Een ovarieel carcinoïd bevindt zich
in de helft van de gevallen in een
dermoïdcyste. 8 Macroscopisch ziet
deze tumor eruit als een unilaterale
solide geelgrijzige, vettige massa. 9

Uit retrospectief onderzoek blijkt
dat een carcinoïd, gelegen in een
dermoïdcyste, een betere prognose
heeft dan een solitair carcinoïd. In
een Japanse studie werden 329
patiënten, die gediagnosticeerd

waren met een primair ovarieel car-
cinoïd, verdeeld in twee groepen
op basis van de aanwezigheid van
een dermoidcyste. Het bleek dat bij
de groep patiënten met een in een
dermoïdcyste gelegen carcinoïd, de
tumor gemiddeld kleiner was (44.7
mm vs. 89.8 mm), er minder meta-
stasering optrad (5.8% vs. 22.1%) en
de 5-jaarsoverleving beter was
(93.7% vs. 84%). 10

Onze patiënte presenteerde zich
met klachten van obstipatie; post-
operatief normaliseerde haar defae-
catiepatroon. Aangezien de cyste
slechts een doorsnede van 7 centi-
meter had, lijkt het niet waarschijn-
lijk dat de ernstige obstipatie door
mechanische obstructie veroorzaakt
werd. Omdat carcinoïdtumoren
hormoonproducerend kunnen zijn,
veronderstelden wij dat dit carci-
noïd een hormoon produceerde dat
obstipatie veroorzaakte. 
Elk histologisch type ovarieel carci-
noïd kent zijn eigen karakteristieke
hormoonproductie. Het klinische
beeld is afhankelijk van de soort en
de hoeveelheid neuro-endocriene
stoffen die door de tumor geprodu-
ceerd worden (tabel 1).  
Histologisch is het ovariële carci-
noïd in vijf types te verdelen: stru-
maal carcinoïd, insulair carcinoïd,
trabeculair carcinoïd, mucineus car-
cinoïd of een mengvorm. 11 Bij onze
patiënte was er sprake van een ge-
mengd insulair en trabeculair type. 
Het insulaire type is het meest
voorkomend. Dit type kan onder
andere serotonine produceren en
gaat bij ongeveer een derde van de
patiënten gepaard met het carci-
noïdsyndroom, het geen gepaard
gaat met diarree. 12 De tumor bij
onze patiënte had een insulaire
component, maar anamnestisch had
zij geen klachten passend bij een
klassiek carcinoïdsyndroom. We
veronderstellen dan ook dat de
insulaire component van deze
tumor geen serotonine produceer-
de.
De tumor had ook een trabeculaire
component. Dit type kan onder
andere polypeptide tyrosine tyrosi-
ne (PYY) produceren. 13 PYY wordt
normaal geproduceerd door de
endocriene cellen van het colon en
remt de secretie van maagzuur en
exocriene pancreassappen en remt
voorts de darmmotiliteit. 14 Door de
negatieve invloed van PYY, kan
ernstige obstipatie ontstaan. 

Tot op heden zijn er, vooral in
Japan, verscheidene ‘case-reports’
verschenen over patiënten, die zich
presenteerden met obstipatie en bij
wie een ovarieel carcinoïd van het
trabeculaire of gemengd-trabeculai-
re type gevonden werd. Bij nader
onderzoek bleek het carcinoïd in
vrijwel alle gevallen PYY te produ-
ceren. 11, 12, 15, 16

Ook bij onze patiënte, met een
gemengde tumor met een trabecu-
laire component was de PYY-kleu-
ring positief. In veband met het
ontbreken van spijtserum kon er
geen circulerend PYY worden aan-
getoond
Onze patiënte presenteerde zich
met een ‘gewone’ klacht; obstipatie,
waarvoor een zeer ‘bijzondere’ oor-
zaak werd gevonden. 
Naar onze mening werd deze obsti-
patie veroorzaakt door een vermin-
derde darmmotiliteit ten gevolge
van een verhoogde productie van
het gastro-intestinale hormoon
polypeptide YY, geproduceerd door
een ovarieel carcinoïd. 

Afbeelding 2. Para-aortale lymfklier met carcinoïd.
125 x vergroot. HE-kleuring

Afbeelding 3. In ovarium gelegen carcinoïdweefsel.
400x vergroot. Immuunhistochemische kleuring met
een polyclonaal antilichaam tegen Peptide YY, ver-
dunning 1:400. Er is intracytoplasmatische aan-
kleuring met accentuatie van de brush-border. 
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Een carcinoïd wordt meestal in ver-
band gebracht met diarree. Wij wil-
len onder de aandacht brengen dat
een carcinoïd ook klachten van
obstipatie kan veroorzaken.
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Histologie Hormonale productie (1) Klinisch Beeld
Insulair Serotonine Klassiek

Histamine ‘Carcinoïd-syndroom’
Prostaglandines (2) 

Trabeculair PYY Obstipatie
Diverse polypeptides (3)

Mucinous Sporadisch PYY Soms obstipatie
Diverse polypeptides (3)

Strumaal PYY Obstipatie
Diverse polypeptides (3)

Gemengd Afhankelijk van Afhankelijk van 
histologische types hormoonproductie

(1) Niet alle hormonen worden altijd geproduceerd. 

(2) Prostaglandine E en F. 

(3) Onder andere insuline, corticotropine, gastrine, somatostatine, substantie P, neurokinine A,

neuropeptide P, pancreatic polypeptide en neuropeptide Y.

Tabel 1. Ovariële carcinoïdtumoren, verdeeld naar histologisch type, hormoonpro-
ductie en klinisch beeld.

SAMENVATTING
Een carcinoïd wordt meestal geassocieerd met
diarree en niet met obstipatie.
Een 59-jarige patiënte bezocht de polikliniek
gynaecologie in verband met vage buikpijn-
klachten en obstipatie. Bij toeval werd in het
ovarium een carcinoïd, gelokaliseerd in een
dermoïdcyste, gevonden. De tumor werd
operatief verwijderd.
Postoperatief was onze patiënte van haar
obstipatie genezen. Immunohistochemisch
onderzoek toonde aan dat het carcinoïd aan-
kleurde met polypeptide tyrosine tyrosine
(PYY), een gastro-intestinaal hormoon dat de
motiliteit van de darm inhibeert en hierdoor
obstipatie kan veroorzaken.

TITLE
A ‘common’ complaint with an ‘extraordinary’
cause: constipation caused by an ovarian
carcinoid.

SUMMARY
Carcinoid tumours are mostly associated with
diarrhoea and not with constipation.
We describe a 59-year-old patient, with vague
abdominal pain and constipation. A carcinoid
tumour of the ovary was diagnosed, situated
inside a mature cystic teratoma. The tumour
was surgically removed. Following operation,
the constipation was completely resolved.
Immunohistochemical analysis showed that the
tumour stained positive with polypeptide tyro-
sine tyrosine (PYY), a gastro-intestinal peptide
with an inhibitory action on intestinal motility.

TREFWOORDEN
Carcinoïd, ovarium, dermoidcyste, obstipatie,
polypeptide YY.
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In het verslag over het bijgewoonde
congres ‘The experts analyze brain
damaged baby cases III’ van Nijhuis
c.s. komen een aantal praktische
medico-legale zaken naar voren
waaraan in Nederland in toene-
mende mate aandacht wordt
geschonken. Geïnformeerde toe-
stemming voor prenatale screening
heeft de laatste tijd veel te doen
gegeven, maar over geïnformeerde
toestemming voor een procedure
tijdens de partus wordt relatief
weinig gesproken.

Het spreekt vanzelf dat de arts de
patiënt informeert over datgene wat
er gaat gebeuren en de meest voor-
komende (ernstige) complicaties
doorneemt. Echter hoe dit ‘infor-
med consent’, of deze geïnformeer-
de toestemming wordt gedocumen-
teerd is iets wat niet alleen tussen
landen, maar ook binnen een land
verschilt. In de Verenigde Staten
moet er door de patiënt of wettelijk
vertegenwoordiger worden gete-
kend, in het Verenigd Koninkrijk
wordt het liefst getekend door de
patiënt en in Nederland volstaat
een aantekening door de arts in het
dossier, tenzij er onderzoek wordt
verricht, want dan moet er wel wor-
den getekend door de patiënt. Bij
een lucide zwangere zonder weeën-
activiteit zijn hier doorgaans weinig
problemen mee. De vraag is echter
of een patiënte met veel pijn in staat
is een afweging te maken tussen de
voor- en nadelen van een voorge-
stelde procedure, en is een (monde-
linge) toestemmingsverklaring dan
wel rechtsgeldig. 

Aangezien tuchtzaken in het
Verenigd Koninkrijk een stuk
frequenter zijn dan in Nederland
heeft de Royal College of Obstetri-
cians and Gynaecologists hierover
een zogenaamd ‘Clinical Governance
Advice’ gepubliceerd (http://
www.rcog.org.uk/resources/Public
/pdf/CGA_No6.pdf) waarin staat
dat altijd toestemming verkregen
moet worden alvorens met een
procedure gestart kan worden.
Liefst geschreven, ook bij spoedge-
vallen, hoewel men erkent dat dit
niet altijd mogelijk is. De arts moet
de beslissing en de reden voor de
spoed-sectio-caesarea noteren. Wat
opvalt in dit advies is dat bij een
vrouw die geheel bij zinnen is en
een ingreep weigert na volledig
geïnformeerd te zijn over de moge-
lijke gevolgen voor de foetus, dit
gerespecteerd dient te worden. De
aanleiding voor dit onderdeel van
het advies is een uitspraak van de
Engelse Hoge Raad in 1998. In het
midden van de jaren negentig van
de vorige eeuw werd obstetrisch
Engeland opgeschrikt door een niet
in partu zijnde zwangere met een
indicatie voor een sectio caesarea
die weigerde deze ingreep te
ondergaan en thuis vaginaal zou
gaan bevallen. De behandelend arts
heeft haar vervolgens op basis van
haar geestelijke gezondheid prena-
taal uit de ouderlijke macht laten
ontzetten en de rechtbank een kei-
zersnede laten verordonneren, het-
geen toen ook gebeurd is. Nadien is
de patiënte in beroep gegaan op
deze uitspraak en omdat achteraf
bewezen werd geacht dat zij wel in

staat was rationele beslissingen te
nemen, is dit beroep toegekend. De
Hoge Raad was duidelijk: in Enge-
land mag bij niemand die compos
mentis is zonder toestemming een
operatie worden gedaan, ook niet
indien het ongeboren kind ernstige
schade kan of zal oplopen bij het
nalaten hiervan. Wel iets om over
na te denken, het is wellicht een
kwestie van tijd voordat zo’n casus
zich ook in Nederland presenteert. 
In hoeverre een toestemmingsver-
klaring (verbaal of schriftelijk) van
een in partu zijnde patiënte, die
zich nu eenmaal in een sterke
afhankelijkheidsrelatie bevindt,
post hoc juridische geldigheid
heeft, is op zijn minst discutabel.
Wellicht is het beter geïnformeerde
toestemming te verkrijgen tijdens
de zwangerschap voor de ingrepen
waarop tijdens de partus een hoge
kans is. Tenslotte is een sectio
caesarea een niet weinig voor-
komende ‘complicatie’ van een
zwangerschap. Voor een vaginale
partus is echter geen geïnformeerde
toestemming nodig, aldus het
Centraal Medisch Tuchtcollege in
de zaak waarbij een patiënte
ondanks haar vraag om de sectio,
toch vaginaal beviel (uitspraak
CMT,  17 december 2002, Stcrt 2003,
nr. 2, p6). 

commentaar op artikel 

‘The experts analyze brain damaged 

baby cases III

W.J. VAN WIJNGAARDEN

GYNAECOLOOG, BRONOVO ZIEKENHUIS, DEN HAAG
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Hector Treub kan worden be-
schouwd als een van de founding
fathers van het specialisme obstetrie
en gynaecologie, maar ook van de
Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie en van
het Nederlands Tijdschrift voor
Obstetrie en Gynaecologie. Treub is
nog steeds bekend vanwege zijn
leerboeken Gynaecologie en Verlos-
kunde, maar de betekenis van deze
bijzondere man reikt nog veel ver-
der, door zijn brede en erudiete
belangstelling en kennis en door
zijn moed in het publieke debat.
Treub was voorvechter van de gelij-
ke behandeling van vrouwen en
mannen door de universiteit, de
mogelijkheid van medisch geïndi-
ceerde abortus, de beschikbaarheid
van anticonceptie en preventie van
seksueel overdraagbare aandoenin-
gen door onderzoek voor het huwe-
lijk. Op 1 augustus 2006 zal het hon-
derdvijftig jaar geleden zijn, dat hij
werd geboren. Deze bijdrage is een
ruime samenvatting van het artikel
dat prof. dr. G.J. Kloosterman
schreef over Treub, in de bundel Een
brandpunt van geleerdheid in de hoofd-
stad. De universiteit van Amsterdam
rond 1900 in vijftien portretten.1,2

Op 1 augustus 1856, nu dus
honderdvijftig jaar geleden, werd
Hector Treub geboren in Voor-
schoten. Zijn vader, Jacobus Petrus
Treub, was gedurende 45 jaar tot
aan zijn dood in 1887 burgemeester
en secretaris van de gemeente Voor-
schoten. Zijn moeder, Marie Louise
Cornaz (1817– 1898), was een Frans-
Zwitserse, geboren in Faouy in het
Zwitserse kanton Vaud. Hector had
twee broers: Melchior, een bioloog,
die langdurig in Indië werkte, en
Willem, een jurist, die uiteindelijk
minister van financiën werd.
Hector Treub bezocht, na de dorps-
school te Voorschoten de HBS te
Leiden. Hij volgde aanvullende les-

sen in het Latijn en Grieks bij de
dorpsgeneesheer in Voorschoten, dr.
W.E.H. van den Horn van den Bos.
Het contact met deze erudiete
geneesheer, die was gepromoveerd
in 1861 op een ‘verslag omtrent de
vrouwenkliniek gedurende den aca-
demischen cursus 1860– 1961’, zal
de jonge Hector ongetwijfeld beïn-
vloed hebben, mogelijk zelfs zijn
beroepskeuze. 
In september 1873 werd Hector
ingeschreven als student aan de
Leidse universiteit. Op 30 november
1878, net 22 jaar oud, promoveerde
hij tot doctor medicinae bij de inter-
nist Rosenstein, op een neurologisch
onderwerp: ‘Over reflexparalysen en
neuritis migrans’. Hij werd assistent
van de kort tevoren benoemde
hoogleraar in de chirurgie Van Iters-
on, op de vrouwenafdeling; eerst als
inwonend, later als uitwonend
assistent. Daarnaast oefende hij par-
ticulier praktijk uit als algemeen
arts en gaf hij een verbandcursus. In
1880 huwde hij met Aagje Fabius.
Zij kregen twee meisjes, waarvan de
tweede overleed na vier maanden.
Ondertussen studeerde en publi-
ceerde Treub regelmatig. Tot 1886
verschenen negen artikelen in het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskun-
de, alle over chirurgische onderwer-
pen; onder andere over de voor- en
nadelen van de antiseptische wond-
behandeling volgens Lister. Typisch
voor Treub is, dat hij naast evidente
voordelen van de antisepsis ook
oog had voor de nadelen en de car-
bolvergiftiging besprak. In 1885 ver-
scheen zijn eerste gynaecologische
publicatie. 
In 1886 overleed de Leidse hoogle-
raar in de verloskunde Simon
Thomas. Treub werd tot zijn op-
volger benoemd. Op 26 januari 1887
aanvaardde hij zijn ambt met het
uitspreken van de oratie ‘De
verdiensten der Nederlanders op het
gebied van de bekkenleer’. Hij eindigt

zijn oratie met de wens, dat de
gynaecologie verder zal worden
ontwikkeld. 

HOOGLERAAR TE LEIDEN
(1887– 1896)

Treub is er goed in geslaagd om de
gynaecologie, naast de verloskunde,
te ontplooien. In 1887 stelde hij voor
de in Amsterdam opgerichte gynae-
cologische kring, bestaande uit acht
artsen die bij uitstek de verloskunde
en gynaecologie beoefenden, om te
zetten in een landelijke vereniging.
In november 1887 werd de Neder-
landse Gynaecologische Vereniging
opgericht. Hij steunde ook het ini-
tiatief van de Amsterdamse hoogle-
raar om te komen tot een Tijdschrift
voor Verloskunde en Gynaecologie,
waarvan het eerste nummer in 1889
verscheen. Treub is zijn hele leven
redacteur geweest. Tijdens zijn
hoogleraarschap publiceerde hij 55
artikelen over verloskundige en
gynaecologische onderwerpen. 
In 1892 kwam in twee delen, een
deel tekst, en een deel afbeeldingen,
zijn Leerboek der Gynaecologie uit; in
totaal verschenen er tijdens zijn
leven zes drukken.
Naast al deze aan zijn vakgebied
gewijde activiteiten ontplooide hij

Hector Treub, 
150 jaar geleden geboren
O.P. BLEKER

HOOFD AFDELING VERLOSKUNDE & GYNAECOLOGIE, AMC, AMSTERDAM
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zich ook op algemeen medisch en
maatschappelijk terrein. Zo was hij
in 1891 voorzitter van de Neder-
landse Maatschappij tot Bevorde-
ring der Geneeskunst. Hij noemde
‘de eenheid van stand’, een heilig
huisje, maar tevens een illusie. De
meeste studenten, aldus Treub, zien
de studie nu eenmaal als een rijste-
brijberg voerend naar de praxis
aurea. Waarom iemand vertrouwen
stelt in zijn dokter hangt van vele
factoren af, waarvan kennis wel het
minst belangrijk moet zijn, omdat
juist deze factor door de patiënt het
slechtst kan worden beoordeeld.
Een goede hoogleraar moest vol-
gens Treub niet alleen zijn vak
meester zijn, maar tevens een goed
docent zijn. Bovendien moest hij
zijn vak wetenschappelijk vooruit-
brengen.

HOOGLERAAR TE
AMSTERDAM (1896– 1920)

Op 16 december 1895 stierf de
Amsterdamse hoogleraar in de
verloskunde en gynaecologie G.H.
van der Mey, onder wiens bewind
de sterfte aan kraamvrouwenkoorts
in de Amsterdamse kraaminrichting
spectaculair was gedaald. Voor
Treub hadden de Amsterdamse
plannen om een grote vrouwen-
kliniek te bouwen op het terrein van
het Wilhelmina Gasthuis een bijzon-
dere aantrekkingskracht. Hij formu-
leert een uitgebreid pakket aan
wensen, zowel bouwkundig, als ten
aanzien van assistentie en het trak-
tement. Hij verkiest Amsterdam
boven Leiden, want: ‘hoewel het aan-
tal verlossingen in Amsterdam kleiner
is dan in Leiden, zijn ze in Amsterdam
in tegenstelling tot Leiden allemaal kli-
nisch en klinische partus hebben onein-
dig meer waarde voor het onderwijs’ en
ook de veel betere mogelijkheden
tot onderwijs en onderzoek in de
grote Amsterdamse kliniek. Bij
raadsbesluit van 4 maart 1896 werd
Hector Treub benoemd tot hoogle-
raar in de verloskunde en de leer
der vrouwenziekten. Op 1 juni 1898
werd de nieuwe Vrouwenkliniek in
gebruik genomen. Inmiddels had
Treub zijn oratie gehouden over ‘de
gevaren der hedendaagse gynaeco-
logie’. Hij waarschuwt uitdrukkelijk
tegen al te lichtvaardige besluiten
om tot operatieve ingrepen over te
gaan, zowel van de kant van de
behandelaar als van de patiënt. 

Ook in Amsterdam is Treub zeer
energiek en erudiet werkzaam
geweest. Hij voltooide het Leerboek
der Verloskunde, van Van der Mey,
waarvan de eerste druk in 1901
verscheen. 
Treub raakte nogal eens in gerucht-
makende publieke debatten verwik-
keld. In 1897 protesteerde hij tegen
de benoeming van de Duitse profes-
sor Döderlein in Groningen. In 1898
mengde hij zich in de strijd over de
vermeende intellectuele minder-
waardigheid van de vrouw. Hij ver-
dedigde in geestige, met talrijke
citaten ondersteunde betogen de
opvatting dat de vrouw in intellec-
tueel opzicht niet achterstond bij de
man. Naar aanleiding van een veer-
tigjarige patiënte met levensbedrei-
gend, zeer ernstig zwangerschaps-
braken verschijnt zijn brochure ‘Het
levensrecht der ongeboren vrucht’.
Acht dagen eerder was al voorge-
steld de zwangerschap af te breken,
maar de pastoor weigerde daartoe
toestemming te verlenen. Treub
schreef hierover: ‘dat het ontoelaat-
baar is dat een College van Priesters te
Rome beschikt over leven en dood van
vrouwelijke Nederlandse ingezetenen’.
Overigens was Treub geen voor-
stander van abortus provocatus als
sluitstuk van mislukte anticoncep-
tie. In 1908 drong hij er in een
voordracht over de gevaren van
criminele abortus op aan, dat de
wetgevende en rechterlijke macht
andere maatregelen moeten bera-
men om dit op zo grote schaal en zo
goed als straffeloos uitgevoerde
misdrijf tegen te gaan. 
In 1903 verscheen een boekje over
medische fatsoensleer, een ook nu
nog behartenswaardig geschrift. Hij
waarschuwt daarin onder andere
voor reclameboekjes van fabrikan-
ten van genees- en verbandmidde-
len. In 1904 bundelde hij in een
boekje onder de titel Verspreide
opstellen vijf artikelen, die ten doel
hadden te waarschuwen voor het
aangekondigde voornemen van de
regering om wettelijke maatregelen
voor te stellen ter bestrijding van het
Neo-Malthusianisme (het voor-
komen van ongewenste procreatie).
Treub schreef ook nog een brochure
over ‘geneeskundige huwelijks-
wetgeving’; een pleidooi voor
geneeskundig onderzoek voor het
huwelijk, om te voorkomen, dat
‘een bloeiende jonge vrouw door
een gewetenloze echtgenoot ziek

terugkeert van de huwelijksreis’. 
Op 7 april 1920 stierf Treub aan de
gevolgen van een larynxcarcinoom. 

Enkele maanden na zijn dood werd
een comité gevormd van vrienden
en bewonderaars, dat een grootse
huldiging van de nagedachtenis
van Hector Treub tot stand wenste
te brengen. Het Hector Treub Fonds,
statutair beheerd door de hooglera-
ren in de verloskunde en gynaecolo-
gie van de vier in Treubs tijd
bestaande universiteiten, onder
voorzitterschap van een niet-gynae-
coloog uit Amsterdam, beheert het
fonds en reikt iedere twee jaar een
Hector Treub-prijs uit voor uitste-
kend werk op het gebied van de
verloskunde en gynaecologie. De
prijs wordt weer uitgereikt tijdens
het COBRA-congres van 2006. 

1. Kloosterman GJ. Hector Treub
(1850-1920) Een veelzijdig en
geëngageerd gynaecoloog. In: Een
brandpunt van geleerdheid in de
hoofdstad. De Universiteit van
Amsterdam rond 1900 in vijftien
portretten. Hilversum, Amsterdam,
Uitgeverij Verloren, Amsterdam
University Press, 1992: 119-140.

2. Getracht is zoveel mogelijk het roza
van Kloosterman te laten klinken.
(OPB)

3. In 1906 werd het huwelijk ont-
bonden. Het jaar daarop hertrouwde
Treub met Cornelia Boellaard.

4. Treub H. Casuïstische bijdragen tot
de operatieve gynaecologie. NTVG
1885; II: 31.

5. Treub H, Oppenraay SJ van,
Vlaming Th M. Het levensrecht
der ongeboren vrucht. Haarlem,
1901.
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INLEIDING:

Waterpokken is een veel voorko-
mende kinderziekte in Nederland.
Contact met een kind met water-
pokken roept bij zwangere vrou-
wen vaak de vraag op in hoeverre
dit contact eventuele gevolgen kan
hebben voor hun ongeboren kind.
Wij bespreken hier een casus, waar-
in bij een zwangerschapsduur van
19 weken een intra-uteriene vrucht-
dood (IUVD) werd vastgesteld.
Later bleek de zwangere in de 14e
week waterpokkencontact te heb-
ben gehad. 

CASUS

Mevrouw X, G2P1, Nederlandse,
werd bij een amenorroeduur van 19
weken door de verloskundige inge-
stuurd in verband met afwezigheid
van foetale harttonen. Vroeg in de
zwangerschap was door ons echo-
scopisch termijnbepaling verricht.
Helaas werd nu echoscopisch de
diagnose intra-uteriene vruchtdood
(IUVD) vastgesteld. De grootte van
de foetus was conform 16 weken.
Behoudens tekenen van spalding
waren er geen andere foetale afwij-
kingen zichtbaar. 
Anamnestisch was er niets bijzon-
ders behoudens een doorgemaakte
griep enkele weken geleden. Het op
dat moment in onze kliniek vige-
rende intra-uteriene vruchtdood-
protocol werd afgenomen: serolo-
gisch onderzoek (TORCHES): geen
actieve infecties; cervixkweek:
negatief voor streptokokken, E. coli,
gisten en gardnerella; bloedonder-
zoek: bloedgroep A positief, irregu-

laire antistoffen negatief, AT-III 114,
TPHA en HbsAg negatief. 

Patiënte werd enige dagen later
ingeleid middels prostaglandine en
daaropvolgend sulproston. Zij
beviel vlot van een foetus van het
mannelijk geslacht, 85 gram. Toe-
stemming voor obductie werd
gegeven.

PA-onderzoek: graad 3 chronische
villitis in de placenta, zich uitend in
een lymfoplasmacellulair ontste-
kingsinfiltraat met reuscellen en
granuloomvorming. Dit is het beeld
van een infectieus proces. Kleurin-
gen op spirocheten, zuurvaste sta-
ven en schimmel waren negatief. Er
werden geen protozoën aange-
toond. Gedacht werd aan een virale
infectie, die zo goed als zeker de
oorzaak van de IUVD was. 
Obductie: macroscopisch een
gemacereerde foetus zonder duide-
lijke dysmorfieën. Er waren geen
congenitale afwijkingen. Microsco-
pisch bleken de organen sterk auto-
lytisch. Er werden geen duidelijke
ontstekingsverschijnselen gevon-
den. Wel werden multipele calcifi-
caties gezien in longen, lever en bij-
nieren. In de hersenen werden geen
calcificaties aangetroffen. Karyoty-
pering was gezien de autolyse niet
gelukt.

Controle van patiënte volgde na
anderhalve maand. Bij navraag was
gebleken dat zij bij een amenor-
roeduur van 14 weken zeer waar-
schijnlijk een waterpokkeninfectie
had doorgemaakt. Hierop werd
aanvullend bloedonderzoek inge-

zet, waarmee een re-activatie van
varicella zoster werd aangetoond.
Polymerase Chain Reaction (PCR)
onderzoek van het in formaline
gefixeerde en in paraffine ingebed-
de weefsel van placenta, en van
thymus, longen, lever, darm, pan-
creas, nieren, bijnieren en hersenen
van de foetus was positief voor
varicella zoster virus. Hiermee was
de diagnose IUVD op basis van een
varicella zoster-infectie bewezen.

BESPREKING

Waterpokken komt tijdens de
zwangerschap weinig voor; 90%
van de vrouwen zijn in hun repro-
ductieve jaren reeds immuun 
(1–20/10.000).1,2,3,4  Onder de
autochtone bevolking is dit percen-
tage zelfs 98%.5 Als een zwangere
waterpokken heeft, is de kans op
transplacentaire transmissie 25%;
ook kan directe transmissie tijdens
de geboorte plaatsvinden.4,6 Er
kunnen voor het (ongeboren) kind
twee belangrijke complicaties
optreden: het congenitaal varicella-
syndroom en de neonatale varicella
zoster-infectie. 

Congenitale varicella is reeds be-
schreven sinds de jaren veertig.7

Het congenitaal varicella-syndroom
behelst besmetting van de foetus in
de eerste helft van de zwanger-
schap (incidentie 0,4–2%).1,8,9,10 De
meest karakteristieke verschijnselen
van dit syndroom zijn een laag
geboortegewicht met hypoplasie
van de extremiteiten, microcefalie
en andere cerebrale afwijkingen,
corticale atrofie en mentale retarda-

Waterpokken vroeg in 
de zwangerschap; een casereport
M.H. HULSBERGEN1, C.E. ESSED2, F. DE RUYTER3 EN P.H.M. VAN DE WEIJER4
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tie, huid- en oogafwijkingen en
overlijden.4,5,11 In het prospectief
opgezette onderzoek van Harger
waarin 362 zwangeren met water-
pokken geïncludeerd waren, werd
bij een incidentie van 0.4% met
name van foetale hydrops en sterfte
melding gemaakt.12 In het case-
report van Massimo uit 2003 werd
een ernstige hydrocephalus als
onderdeel van multipele cerebrale
afwijkingen beschreven, naast de
bekende bovengenoemde huid- en
oogafwijkingen.13 Recent is er
melding gemaakt van colon-atresie
en genito-urinaire afwijkingen bij
dit syndroom, zoals vesico-uretera-
le reflux en een neurogene blaas.14,15

Lecuru liet zien dat in 5% van de
casus met foetale infectie vóór het
eind van de 5e maand congenitale
afwijkingen vastgesteld werden.16

In de tweede helft van de zwanger-
schap was de kans op foetale mal-
formaties kleiner. Het virus presen-
teerde zich als neonatale of
infantiele herpes zoster, of de infec-
tie verliep asymptomatisch. 

Perinatale besmetting met varicella
zoster (5 dagen voor tot 7 dagen na
de partus) geeft een infectie bij
17–30% van de neonaten, die kan
resulteren in een ernstige neonatale
varicella wanneer de maternale
antilichaamproductie nog niet op
gang is gekomen.1,4,16 Indien de
infectie meer dan een week voor de
bevalling optreedt, zijn de antili-
chaamtiters van het maternale IgG
in het bloed van de neonaat goed.
Echter 3–5 dagen voor de bevalling
zijn nog nauwelijks antilichamen in
het neonatale bloed aanwezig. Het
IgG heeft blijkbaar enkele dagen
nodig om de neonaat te bereiken.
Wanneer de moeder vier dagen
voor de partus ziekteverschijnselen
vertoont en het kind raakt geïnfec-
teerd is zelfs een neonatale morta-
liteit beschreven van 20%.16

Snelle herkenning van water-
pokken in de zwangerschap is
deels van prognostisch en deels van
therapeutisch belang. Dit belang
wordt bepaald door de zwanger-
schapstermijn waarin de infectie
optreedt, de snelle herkenning van
maternale blootstelling, en door de
eventuele foetale afwijkingen, die
zichtbaar gemaakt kunnen worden
middels structurele echografie.
Zoals verder in dit artikel beschre-
ven wordt, is een vroege infectie

zowel van prognostische en zelfs
van enige therapeutische waarde
indien de maternale blootstelling
aan het virus vroeg bekend is; een
perinatale infectie heeft eventueel
de mogelijkheid aanvullend te
handelen rondom de partus.
Het aantonen van een eventuele
congenitale infectie kan direct in
gang gezet worden na de verdachte
anamnese van de zwangere vrouw.
Dit gebeurt door maternaal serolo-
gisch onderzoek, foetale echografie
en aanvullend onderzoek via
amnio- of cordocentese. 
Echografisch kunnen structurele
afwijkingen worden opgespoord.
Naast congenitale malformaties,
kunnen ook ascites en calcificaties
worden aangetoond.17,18,19,20,21 Toch is
voorzichtigheid geboden wat
betreft het interpreteren van de
bevindingen. Lecuru meldt in een
casereport het beeld van foetale
ascites en levercalcificaties op de
echo bij 27 weken. Na 8 maanden
zwangerschap werd een, behou-
dens een thoracale herpes zoster,
volstrekt gezond kind ter wereld
gebracht.20 Hieruit blijkt dat echo-
grafische bevindingen prognostisch
niet veel waarde hoeven te hebben.
Dit gegeven moet dus meegenomen
worden bij de voorlichting aan de
patiënt en bij de besluitvorming
rondom continueren dan wel af-
breken van de zwangerschap. 
Zowel antenataal als postnataal kan
varicella zoster bewezen worden
door serologisch onderzoek, virus-
kweken of een PCR op amnio- of
cordocentese.16,22,23,24,25,26 In situ hybri-
disatie met virusspecifiek DNA of
RNA probes is ook een diagnosti-
sche optie. PCR lijkt meer bewijs-
kracht te hebben met een grotere
sensitiviteit dan viruskweken.27 De
casus van Lecuru vermeldde nega-
tieve viruskweken op 27 en 35
weken, echter een retrospectief
positieve PCR (HVZV) op bewaar-
de amnioncellen.20 Ook in het arti-
kel van Isada waren bij twee zwan-
geren met waterpokken in het 1e
trimester de PCR’s positief naast de
negatieve viruskweken (amniocen-
tese en chorionvillus biopt (chorion
villus sampling)).26 Bij Demetrick
echter waren alle uitgevoerde
PCR's van verschillende soorten
foetaal weefsel (hersens, lever, bij-
nier thymus) negatief. Hun verkla-
ring was een mogelijke complete
destructie van foetaal weefsel,

waardoor de latente infectie niet
opgetreden was.28 Ook in het case-
report van Choong was de PCR,
uitgevoerd op foetaal hersenweef-
sel, negatief.29 De zwangere vrouw
had echter een bewezen varicella-
infectie meegemaakt in haar 11-12e
week, en de foetus had multipele
aangeboren afwijkingen, passend
bij een congenitaal varicella-syn-
droom.29

BELEID

Preventie:
Bij de eerste prenatale controle kan
de varicella-immuniteitsstatus bij
de zwangere, in eerste instantie
anamnestisch, worden nagegaan.
Als moeder aangeeft waterpokken
te hebben gehad, heeft dit een hoge
voorspellende waarde wat betreft
de aanwezigheid van antistoffen.5

Als moeder geen waterpokken
heeft gehad of het niet weet, dan
kunnen eventueel antistoffen
bepaald worden. In deze gevallen
zullen die overigens in 75% wel
aanwezig zijn.5,30 Het is in theorie
mogelijk alle zwangeren te screen-
en op varicella zoster. Echter in-
fecties als parvo, toxoplasmose en
CMV kunnen ook foetale patho-
logie veroorzaken en het is de
vraag of al deze infectieziekten
gescreend zouden moeten worden.
Screening zal gepaard gaan met
hoge kosten en overdiagnostiek.
Ook zal onrust ontstaan bij een deel
van de zwangeren wanneer zij
weten niet immuun te zijn. Ruim
90% van de zwangere vrouwen is
reeds immuun (zie eerder), maar
deze vrouwen kunnen, zoals in
deze casus, een reactivatie van het
virus ondergaan. In principe moet
elke zwangere dus contact met
waterpokken trachten te vermijden
gedurende de zwangerschap
Komt de zwangere vrouw toch in
contact met het virus, dan kan bin-
nen 96 uur varicella zoster
immuunglobuline (VZIG) toege-
diend worden, als poging om
maternale zowel als foetale infectie
te voorkomen.3,4,31 De toediening
wordt in het artikel van Manten
binnen 72 uur aanbevolen.5 Deze
snelle passieve immunisatie met
VZIG kan de kans op een foetale
infectie reduceren. Er is echter geen
bewijs dat foetale viremie voorko-
men kan worden.10,21 Aangezien
transplacentaire transmissie ver-
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scheidene weken kan duren, met
een vertraging tussen maternale en
foetale zoster tot 15–20 weken, kan
het toedienen van specifieke immu-
noglobulinen de foetus ook na
expositie van de moeder positief
beïnvloeden.8

VZIG wordt aanbevolen voor neo-
naten, van wie de moeder varicella
ontwikkelen in de periode van 5
dagen voor tot 2 dagen na de beval-
ling. Neonaten behandeld met
VZIG zouden substantieel minder
complicaties ontwikkelen.31 Een eer-
dere besmetting hoeft niet behan-
deld te worden, omdat een bescher-
ming via de transplacentaire
antilichamen van de moeder plaats-
vindt, zoals eerder beschreven.5

Hieruit komt naar voren dat een
recente peripartale besmetting een
indicatie is tot uitstel van de partus
met 5 dagen na de infectie van de
moeder.3

Behandeling
Behandeling van zwangere vrou-
wen, moeders en neonaten met een
varicella zoster-infectie geschiedt
met acyclovir.3,5 Acyclovir lijkt de
placentaire transmissie van het
virus van moeder naar foetus niet
te beïnvloeden, en kan dus niet
preventief gebruikt worden ter
bescherming van de foetus van de
zwangere met waterpokken.4 Wel
wordt met acyclovir symptoom-
bestrijding bereikt en lijkt het de
duur van de infectie te verkorten.
Het is niet aangetoond dat een
profylactische behandeling met
acyclovir een infectie van moeder
of het congenitaal varicella-
syndroom dan wel de neonatale
varicella-infectie kan voorkomen.5

CONCLUSIE

Foetale en neonatale varicella
zoster zijn zeldzaam, maar kunnen
ernstig verlopen. Prenataal bepalen
van de immuniteit van de (aan-
staande) zwangere zou een eerste
stap kunnen zijn naar een protocol-
lair en veilig beleid. Wanneer scree-
ning wordt verricht, moet echter
niet vergeten worden dat dit
gepaard gaat met hoge kosten en
mogelijk overdiagnostiek. Het valt
te verwachten dat er onrust zal ont-
staan bij de niet-immune zwangere
en haar partner, en indien de
patiënt wel immuun is mogelijk een
vals gevoel van veiligheid geven.

Ongeacht bovenbeschreven kant-
tekeningen met betrekking tot
screening, blijft het algemeen
belang de zwangere en de foetus
gezamenlijk zo gezond en veilig
mogelijk de zwangerschap door te
krijgen. Nader onderzoek naar alle
bijkomende aspecten van intensie-
ve screening is dus zeer gewenst.
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TREFWOORDEN
Varicella zoster, foetus, zwangerschap,
immuniteit

SUMMARY
Chickenpox in pregnancy is rare, but both
foetal as well as maternal outcome is unpredic-
table and can be very severe. In this case report
we describe a pregnant woman who got infec-
ted by the Varicella Zoster Virus in the 14th
week of her pregnancy. She only developed flu-
like symptoms, but in the foetus the infection
resulted in intrauterine death at 16 weeks. Aim
should be to make the pregnancy as safe as
possible for both mother and foetus. Prenatal
screening of the immunity of the pregnant
women might be considered, but needs to be
evaluated concerning the cost-effectiveness as
well as the psychological aspects for the preg-
nant woman and her partner. 
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De beide gynaecologen Hamlin - Catherine en Reg- hebben grote bekend-
heid gekregen met hun fistelziekenhuis in Ethiopië. Recent is een biografie
verschenen waaraan Catherine, op haar 77e jaar, nog heeft meegewerkt.
De Hamlins verlieten Australië in 1959 met een kort contract om in Addis
Ababa een vroedvrouwenschool op te zetten. Maar het loopt allemaal heel
anders. Ze zien al spoedig nogal wat patiënten met een vesicovaginale
fistel als gevolg van een langdurig vastgelopen baring door bekken-
vernauwing. Voor hen zijn deze fistels een geheel nieuwe bevinding waar-
over ze zich moeten oriënteren, waarna ze zich gaan specialiseren in de
operatieve behandeling van deze fistels. Ze blijken in deze regio als enige
deze mogelijkheid te kunnen bieden, wat een gigantische stroom patiënten
op gang brengt afkomstig uit de gebergten van Ethiopië, Eritrea en Somali-
land. 
Van het een komt het ander en dank zij goede sponsorwerving zijn ze in
staat om in 1974 een eigen hospitaal op te zetten dat geheel en al gewijd is
aan deze fistelchirurgie. Hun uiteindelijke wereldfaam berust niet alleen op
de ervaring verkregen bij meer dan twintigduizend patiënten. Maar zeker
ook door hun  inzet, waarbij ze zichzelf wegcijferen bij dit unieke project
dat gericht is op slechts één gynaecologische aandoening.
Uitgebreid en zeer lezenswaardig wordt hun levensverhaal beschreven,
niet alleen over hun persoonlijke moeilijkheden, maar ook over de lastige
sponsoring, de opleiding van lokaal personeel en zeker ook over de over-
leving van de gruwelijke Marxistische revolutie die het regiem van Haile
Selassie ten val brengt. 
Sentimentaliteit ontbreekt gelukkig en er is ook ruime aandacht voor de
technische aspecten. Al met al een lezenswaardige biografie over twee
humanitaire coryfeeën uit ons vakgebied. Deze is het waard om een plaats-
je in de boekenkast  te krijgen naast de fistelmonografie van Kees Waaldijk.

Boekbespreking
F.B. LAMMES

C Hamlin & J Little 
The Hospital by the river 
Monarch books Oxford 2004 
UK ISBN 1-85424-673-9308 pag. 
circa € 11.50
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Het Concilium* verzorgt op verzoek
van de MSRC de visitaties van de
opleidingsklinieken en beoordeelt of
de opleiders en het ziekenhuis vol-
doen aan de eisen die zijn opgesteld
door het CCMS. Deze eisen zijn te
onderscheiden in 1. algemeen (d.w.z.
geldend voor ieder specialisme) en 2.
bijzonder (d.w.z. geldend voor een
bepaald specialisme) en zijn vastge-
legd in het zogenaamde Kaderbe-
sluit respectievelijk het Specifieke
besluit (voor onze beroepsgroep het
specifieke besluit O&G).
In 1992 begon de Commissie Kwali-
teit van de NVOG met het visiteren
van de niet-opleidingsklinieken: de
kwaliteitsvisitaties, waarbij zowel de
kwaliteit van zorg als de zorg voor
kwaliteit wordt getoetst aan de hand
van de algemene kwaliteitsnormen
van de NVOG. De bevindingen van
de kwaliteitsvisitatie worden met
conclusies en adviezen vastgelegd in
een rapport dat de status ‘vertrou-
welijk’ 1 heeft, in tegenstelling tot het
visitatierapport van een opleidings-
visitatie dat openbaar is. 
Enkele jaren geleden heeft het
bestuur van de NVOG besloten om
ook in opleidingsklinieken kwali-
teitsvisitaties uit te voeren en intus-
sen  heeft al een aantal proefvisitaties
plaatsgevonden. Inmiddels heeft
CCMS  het deelnemen aan de kwali-
teitsvisitaties van de wetenschappe-
lijke vereniging verplicht gesteld als
voorwaarde aan de opleidingsinrich-
ting in de volgende bewoordingen
(hoofdstuk C.10.1.e. kaderbesluit 2):
“zij draagt zorg voor deelname van
de leden van de opleidingsgroep aan
de kwaliteitsvisitatie van de
betreffende wetenschappelijke
medisch specialistenvereniging vol-
gens de systematiek van die weten-
schappelijke vereniging”. Verder
wordt deelname aan kwaliteitsvisita-
ties (in persoon!) ook een vereiste in
geval van herregistratie.
Zowel de systematiek van de oplei-
dingsvisitatie als van de kwaliteitsvi-

sitatie is recent geactualiseerd.3 Voor
de opleidingsvisitatie betekent dit
verduidelijking, verbetering en stan-
daardisatie van zowel de erken-
ningsaanvraag, de visitatie als de
besluitvorming. Bij de kwaliteitsvisi-
tatie ligt het accent op inhoud van
zorg, het patiëntenperspectief en
daarnaast op het kwaliteitsbeleid en
het functioneren van de maatschap.
Terwijl bij de opleidingsvisitatie
vooral de AIOS centraal staan, ligt bij
de kwaliteitsvisitatie het focus op het
vertrouwelijk gesprek met de maat-
schap c.q. de vakgroep, dat uitmondt
in adviezen om de zorg voor kwali-
teit nog verder te verbeteren. Er is
natuurlijk sprake van overlap, maar
door het verschillende karakter van
de opleidingsvisitatie en de kwali-
teitsvisitatie is besloten in de oplei-
dingsklinieken beide visitaties los
van elkaar - om en om - uit te voe-
ren. Er bestaat op die manier geen
risico dat vertrouwelijke gegevens
verkregen bij de kwaliteitsvisitatie
een rol gaan spelen bij het al of niet
behouden van de opleidingsbe-
voegdheid. Door het alternerend uit-
voeren van een opleidingsvisitatie en
een kwaliteitsvisitatie ontstaat een
continu proces van kwaliteitsverbe-
tering. In de praktijk betekent dit dat
een opleidingskliniek, met een oplei-
dingserkenning voor vijf jaar eens in
de 21⁄2 jaar gevisiteerd zal worden. 
Kwaliteitsvisitaties in academische
ziekenhuizen vereisen een bijzonde-
re aanpak door de omvang van de
vakgroep en de hoge graad van spe-
cialisatie. Er is een commissie inge-
steld die de procedure van kwali-
teitsvisitaties in academische
ziekenhuizen verder zal uitwerken.
De visitatie van subspecialismen,
zoals de gynaecologische oncologie
en de VEF, valt onder de verant-
woordelijkheid van het college sub-
specialisatie, dat specifieke eisen zal
formuleren. De niet-opleidingskli-
nieken tenslotte, worden op regulie-
re basis elke vijf jaar gevisiteerd,

vanaf dit jaar volgens de herziene
systematiek van het geactualiseerde
model kwaliteitsvisitatie. Dit model
is mede door de NVOG ontwikkeld
en er zijn de afgelopen jaren goede
ervaringen opgedaan bij proefvisita-
ties. Bij dit alles zal de Commissie
Visitatie van de NVOG de taak op
zich nemen om de kwaliteit van de
visitaties te bewaken en hierbij zo
efficiënt mogelijk te werk gaan,
zodat de visitatie voor de maat-
schappen een handzaam instrument
blijft voor kwaliteitsverbetering.

Mw. dr. E. Everhardt, 
namens het DB Concilium 
(secretaris tot 1 januari 2006)
Dr. F.J.L. Reijnders, 
namens de Koepel Kwaliteit 
(voorzitter PVC tot 1 december 2005),

* verklarende woordenlijst
Concilium: Concilium Obstetricum et
Gynaecologicum
MSRC: Medisch Specialisten Registratie
Commissie
CCMS: Centraal College Medische Spe-
cialismen
O&G: Obstetrie en Gynaecologie
AIOS: Arts(en) in opleiding tot
(medisch) specialist

1. Bezoek of bezoeking. Juridische aspec-
ten van visitatie. Redactie: Lombarts
MJMH et al. 2005. Bohn Stafleu van
Loghum, Houten.

2. Kaderbesluit CCMS (gepubliceerd in
de Staatcourant 14 december 2004,
nr 241)

3. Kwaliteitsvisitatie nieuwe stijl.
Handboek voor wetenschappelijke
verenigingen. Auteurs: Fossen JA et
al. 2005. Orde van Medisch Specia-
listen, Utrecht. 
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Vroege detectie van eierstok-
kanker is van levensbelang. Voor
vrouwen met een erfelijk ver-
hoogd risico op deze kwaadaar-
dige aandoening blijkt regelmati-
ge screening echter niet effectief
om tumorontwikkeling in een
vroeg stadium op te sporen. Uit
voorzorg verwijderen van eier-
stokken en eileiders is afdoende,
maar heeft ook nadelen.  Een groot
aantal vrouwen kiest voor deze
ingreep binnen het jaar nadat
DNA-onderzoek heeft uitgewezen
dat zij een overgeërfde genmutatie
hebben die hen in de risicogroep
plaatst. Het zijn conclusies van een
onderzoek, uitgevoerd binnen het
Nederlands Kanker Instituut
/Antoni van Leeuwenhoek Zieken-
huis, waarop arts-onderzoeker
Roelien Olivier in juni 2006 pro-
moveert aan de Universiteit van
Amsterdam. Een poging om
middels micro-array techniek een
genetisch patroon te ontdekken
dat het succes van chemotherapie
bij een individuele patiënt voor-
spelt bleef zonder resultaat.

Ovariumcarcinoom is de kwaadaar-
digste, meest dodelijke van alle vor-
men van gynaecologische tumoren,
maar komt gelukkig beduidend
minder voor dan bijvoorbeeld
borstkanker. In Nederland worden
jaarlijks 1300 vrouwen geconfron-
teerd met de diagnose, terwijl dat-
zelfde jaar duizend vrouwen ster-
ven aan de gevolgen van deze
ziekte. Vroege opsporing is letterlijk
van levensbelang, maar het feit wil
dat de tumor bij de meeste vrou-
wen al in een vergevorderd stadi-
um is (FIGO stadium III/IV) op het
moment dat de diagnose wordt
gesteld. De 5-jaars overleving ligt
op dat moment tussen de 20 - 40%.

Vage onderbuikklachten en een iets
opgezette buik hebben deze vrou-
wen niet tijdig gealarmeerd om de
gang naar het ziekenhuis te maken. 
Ovariumcarcinoom doet zich het
meest voor bij blanke vrouwen na
de menopauze. Multipariteit en het
gebruik van de pil beschermen
mogelijk. Bewezen is in ieder geval
dat bij een deel van de patiënten
genetische factoren in het spel zijn.
Voor deze patiëntenpopulatie is
veel belangstelling vanuit de ge-
dachte dat hun DNA de sleutel
bevat naar effectieve, vroege op-
sporing en preventie van tumor-
vorming in ovariumepitheel. Het
bestaan van erfelijk of familiaal
bepaald ovariumcarcinoom werd in
de jaren zeventig van de vorige
eeuw aangetoond. De ontdekking
van de daarbij betrokken genen,
BRCA1 en BRCA2, volgde medio
jaren negentig. Mutaties in één van
deze beide tumorsuppressorgenen
kunnen eierstokkanker tot gevolg
hebben. In 2003 waren voor beide
genen ruim duizend van dergelijke
mutaties bekend. Vrouwen met een
erfelijk risico op ovariumcarcinoom
zijn over het algemeen gemiddeld
10 jaar jonger op het moment dat de
aandoening wordt vastgesteld en
hebben een relatief slechtere prog-
nose. Daarnaast lopen zij een groter
risico op eileiderkanker en tumoren
in de buikholte. 
Roelien Olivier, van 2002 tot begin
2006 als arts-onderzoeker in oplei-
ding verbonden aan het Neder-
lands Kanker Instituut (NKI)/
Antoni van Leeuwenhoekzieken-
huis (AvL), onderzocht de afgelo-
pen jaren het (effect van) klinische
beleid voor deze groep vrouwen
met een verhoogd risico. Kort
samengevat luiden haar belangrijk-
ste conclusies dat screening niet

voldoet als instrument voor vroege
opsporing van ovariumtumoren,
terwijl uit voorzorg verwijderen
van ovaria en tubae vrijwel altijd
het gewenste resultaat heeft. In haar
proefschrift, waarop zij in juni van
dit jaar hoopt te promoveren aan de
Universiteit van Amsterdam, doet
zij ook verslag van een poging om
middels micro-array onderzoek een
genetisch profiel te traceren met een
voorspellende waarde voor het al
dan niet aanslaan van chemothera-
pie bij vrouwen met ovariumcarci-
noom. 

SCREENING 
NIETSZEGGEND 
Vrouwen die een verhoogd risico
op ovariumcarcinoom vermoeden,
kunnen voor specifieke zorg en
begeleiding terecht in een van de
tien Nederlandse poliklinieken
voor familiaire/erfelijke tumoren.
Van familiaire belasting is sprake
als er binnen één familie mamma-
en/of ovariumcarcinoom voorkomt
bij drie vrouwen in tenminste twee
generaties. In 20-30% van deze
families wordt een BRCA1 –
BRCA2 mutatie ontdekt. Bij erfelij-
ke kanker gaat het om een auto-
somaal dominante overerving via
een van de ouders. Het risico hierop
wordt  door een klinisch geneticus
op basis van familieanamnese in
kaart gebracht. Bijna tachtig procent
van de vrouwen kiest, na counse-
ling, voor genetisch onderzoek naar
dragerschap, zo bleek uit de analy-
se van Roelien Olivier in het AvL.
Olivier: ‘De uitslag bij vrouwen die
eerder een gynaecologische tumor
hadden of een belaste familieanam-
nese hebben, maar bij wie géén
BRCA1 of -2 mutatie wordt gevon-
den, noemen we ´non/informatief´.
Omdat nog niet alle mutaties op de

Klinische afwegingen bij vrouwen met een verhoogd

risico op eierstokkanker

Screenen leidt niet tot vroege detectie
MARJA VAN DER PUTTEN

WETENSCHAPSJOURNALIST
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relatief grote BRCA/genen in kaart
zijn gebracht, hebben zij namelijk
toch een 10-15% kans op ovarium-
carcinoom. In geval er nieuwe
mutaties worden ontdekt, worden
deze vrouwen opnieuw getest.’
Hoogrisico vrouwen krijgen in alle
centra een (half-)jaarlijkse screening
aangeboden, bedoeld om een even-
tuele tumor vroegtijdig op te
sporen. De screening omvat een
gynaecologisch onderzoek, een
transvaginale echo van de ovaria en
een CA-125 (eiwit) bepaling in het
bloed.  Maar is deze controle ook
effectief? ‘Nee’, concludeert Roelien
Olivier: ‘De huidige testmethoden
zijn onvoldoende gevoelig om vroe-
ge tumorvorming te detecteren. De
gegevens van 888 vrouwen uit een
zestal Nederlandse centra toonden
aan dat 8 van de 10 aangetroffen
ovariumtumoren in stadium III of
IV verkeerden, zowel bij wèl, als bij
niet gescreende vrouwen! In een
studie van 312 AvL-patiënten bleek
verder dat de beschikbare scree-
ningsinstrumenten (serum CA125
en transvaginale echografie) ook
een (te) lage positief voorspellende
waarde hebben.  Ondanks het feit
dat vrouwen opgelucht met een
‘sein veilig’ uitslag naar huis gaan,
kunnen zij toch spoedig daarna
eierstokkanker krijgen.  Het aantal
aangetroffen zogenaamde interval-
kankers – ontstaan tussen twee
screeningsmomenten in – wijst  nog
eens op het razendsnelle verloop en
onvoorspelbare gedrag van ovari-
umcarcinoom. Screening is dus niet
meer dan een momentopname.’ 

VOORKOMEN KAN WEL 
Om eierstokkanker uit te sluiten
hebben vrouwen de optie om uit
voorzorg een bilaterale profylacti-
sche salpingo-oophorectomie
(BPSO) uit te laten voeren. Het
tweezijdig verwijderen van eier-
stokken en –eileiders is afdoende,
maar heeft ook nadelen. Het risico
op peritoneaal carcinoom blijft
bestaan en de ingreep brengt vrou-
wen uiteraard op slag in de post-
menopauze, met alle mogelijke
klachten en problemen van dien.
Het lijkt er bovendien op dat hor-
monale overgangstherapie bij deze
vrouwen minder goed werkt. Voor
een wetenschappelijk onderbouwd
antwoord op deze vraag is het
wachten op de afronding van een
KWF-gesubsidieerd promotieon-

derzoek dat nog binnen het AvL
loopt. ‘BPSO wordt pas aangeraden
vanaf het 35e levensjaar als een
eventuele kinderwens vervuld is,
maar sommige vrouwen kiezen er
al op veel jongere leeftijd voor. In
dat geval komen ze vaak al met die
bewuste wens de polikliniek bin-
nen’, weet Olivier uit ervaring van
behandelend artsen.
‘In het AvL hebben we in een stu-
die van 134 BRCA1 en -2 mutatie-
draagsters gezien dat 63% voor pro-
fylactische chirurgie koos, waarvan
79% binnen één jaar na de DNA
test. De overige vrouwen werden
dus alleen gescreend. Laatstge-
noemde groep was echter gemid-
deld 5 jaar jonger dan de groep die
voor chirurgie koos, dus die kan in
de tijd nog groeien.’ Angstreductie
is de belangrijkste overweging om
tot de drastische voorzorgsmaatre-
gel over te gaan. Of ook de (infor-
matie van de)  behandelend arts
hierbij een rol speelt, is niet te zeg-
gen. Opvallend is wel dat vergelij-
king met Amerikaanse studies uit-
wijst dat in de Nederlandse
klinieken vaker wordt gekozen
voor profylactische chirurgie. 
Is de eindconclusie van je onder-
zoek eigenlijk niet dat we maar
beter met screenen kunnen stoppen,
Roelien? ‘Dat blijft een moeilijke
afweging. Ik denk dat vooral goede
voorlichting over de voor- en nade-
len van beide opties belangrijk is,
zodat de vrouw in kwestie zelf een
afgewogen beslissing kan nemen.
Wellicht dienen zich in de toekomst
betere tumormarkers aan. Zo wordt
er geëxperimenteerd met proteo-
mics, waarbij eiwitpieken in het
bloed aanwijzingen geven voor car-
cinogenese.

CHEMORESPONS 
ONVOORSPELBAAR 

De standaardbehandeling voor
patiënten met ovariumcarcinoom
bestaat uit het chirurgisch verwijde-
ren van de reproductieve organen,
zover mogelijk terugbrengen van
tumorgrootte en vervolgens chemo-
therapie, meestal een combinatie
van carboplatin en taxol. 
De respons op chemotherapie is een
belangrijke prognostische factor
voor overleving, maar laat zich niet
voorspellen op basis van pathologi-
sche kenmerken. Voor het tweede
deel van haar promotieonderzoek

boog Roelien Olivier zich over de
vraag of de reactie van een indivi-
duele patiënt op chemotherapie te
voorspellen was op basis van een
genetisch tumorprofiel. Bij een
‘genetische waarschuwing’ zou de
arts dan kunnen besluiten tot een
hogere dosis of een intensiever
regime, zoals intra-peritoneale
chemotherapie die tijdens de opera-
tie rechtstreeks in de buik wordt
gespoeld.
De techniek die het mogelijk maakt
de expressie van duizenden genen
op twee monsters tegelijkertijd te
vergelijken heet micro-array. Voor
haar experiment vergeleek Roelien
Olivier expressiepatronen van
patiënten met een ‘slechte’ progno-
se (overleving < 20 maanden) met
deze van vrouwen met een ‘goede’
prognose (overleving > 40 maan-
den).Maar een duidelijk patroon
tekende zich niet af. ‘Een teleurstel-
ling’, bekent Olivier. ‘Na het succes
van genprofilering bij borstkanker
als voorspeller van uitzaaiing in de
lymfeklieren na 5 jaar (NKI-onder-
zoek) hadden we anders verwacht!’
Debet aan het uitblijven van resul-
taat is volgens Olivier onder meer
het beperkte (vries)materiaal van
een (te) kleine groep patiënten, een
obstakel waar ook voorgaande stu-
dies op strandden. ‘Ik houd de
hoop dat een vergelijkbare, maar
grotere (multi-center) studie met
micro-array techniek in de toe-
komst wel een klinische toepassing
oplevert. Ik verwacht verder dat
naast BRCA-1 en -2 de komende
jaren ook andere genen ontdekt zul-
len worden die een rol spelen bij het
ontstaan en de ontwikkeling van
ovariumkanker. Roelien Olivier
begint in september in Zaandam
aan haar specialisatie gynaecologie. 

R. Olivier is Arts-onderzoeker in
opleiding, Nederlands Kanker
Instituut/ Antoni van Leeuwenhoek.
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Is het PCO-Syndroom genetisch bepaald? 

In deze studie werd de erfelijkheid van PCOS bestudeerd. Hiervoor werden data ver-
zameld van tweelingen (1332 monozygoot), (1873 dizygoot/enkele zus van tweeling).
PCOS werd gedefinieerd als minder dan 9 menstruele cycli per jaar en de aanwezigheid
van acne/hirsutisme.
De gevonden prevalentie van PCOS was hetzelfde voor monozygote en dizygote twee-
lingen en bleek iets lager dan in andere populatie studies. In multivariate genetische
analyse bleek een sterke bijdrage van genetische factoren aan de pathogenese van PCOS.
Dit benadrukt het belang van de zoektocht naar de mogelijke risico genen. 

Demografische factoren bepalen 

de plaats van de geboorte

In Nederland bevalt ongeveer eenderde van de vrouwen thuis onder leiding van een
verloskundige. In deze studie werden relaties bestudeerd tussen demografische factoren
en  de kans op een thuisbevalling. Als populatie werden alle vrouwen geïncludeerd
waarbij de zwangerschap in eerste instantie werd begeleid door een verloskundige in
het jaar 2000.
De bestudeerde demografische variabelen waren leeftijd, pariteit, etniciteit en urbanisa-
tiegraad (gebaseerd op aantal huishoudens per km2). Uitkomstmaat was de uiteindelijke
plaats van bevalling. Voor alle leeftijden bleek het aantal geplande thuisbevallingen bij
de primipara lager dan de mulltipara (23.5% versus 42.8%). Met name patiënten onder
de 25 jaar bevielen  minder vaak thuis. Verder werden lagere percentages geplande
thuisbevallingen gevonden bij niet Nederlandse vrouwen vergeleken met Nederlandse
(17.3% versus 36.5%) en bij patiënten uit grote steden vergeleken met die afkomstig uit
rurale gebieden (30.5% versus 35.8%). Demografische factoren spelen volgens de auteurs
dus een grote rol bij de kans op een thuisbevalling en bepalen dus ook mede de zorg-
verlener van een partus.
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Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
(NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Zij stelt zich als doel de leden van de NVOG en
andere specialisten, die werkzaam zijn op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voort-
plantingskunde, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op deze deelterreinen. 
Het NTOG probeert haar doel te bereiken door middel van vaste rubrieken, columns, commentaren,
wetenschappelijke artikelen, congresverslagen en themanummers. 

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de voort-
planting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de
uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
komsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing
van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefe-
naars van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking
komende organen en instanties.
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In deze aflevering een ingezonden
brief: 'Een sigaar uit eigen (blije)
doos' met een reactie van het
bestuur van de NVOG.  Enkele
jaren geleden werden we opge-
schrikt door een rondschrijfbrief
van enkele collega’s, die zich tot
dan toe voornamelijk bezig gehou-
den hadden met de zegeningen van
de Hormonal Replacement 'Thera-
py'. De branche was - deels ten
onrechte- kwijnende en de gynae-
coloog 'zijn tijd ver vooruit' stortte
zich in een andere onderneming.
Trendwatchers en commerciële
adviesbureaus zagen een volgende
cohort aankomen, die gebruikma-
kend van de vorderingen op het
gebied van de moleculaire biologie
en nanotechnologie meer invloed
willen uitoefenen op hun eigen
leven en lichaam. Er waren toen al
de nodige reacties in het bijzonder
ook in het NTOG. Toch lijkt de
beroepsgroep interessant voor
bedrijven die zich bezig houden
met het opslaan van 'navelstreng-
bloed voor eigen gebruik', gezien
hun aanwezigheid op het Gynae-
congres en hun advertentie in het
NTOG. Als redactie willen we dat
er een 'stemmig' en verantwoord
NTOG bij u door de brievenbus
glijdt en ongepaste, seksistische of
ziekmakende reclame hoort daar
niet bij. Maar om ander soort
advertenties te verbieden omdat we
de commercie in de zorg verfoeien
of omdat we bang zijn voor een
geëxplodeerde bloedbank gaat
weer wat te ver. De reactie van het
Bestuur is invoelbaar en begrijpelijk
en wij zijn het met haar eens dat de

gynaecologen goed in staat moeten
zijn om de waarde van adverten-
ties, artikelen en editorials op hun
merites te beoordelen en het selec-
teren van deze informatie zou
moralistisch en bevoogdend zijn.
De discussie moedigen ook wij ten
zeerste aan. En collega Evers geeft
inderdaad een zeer goed voorbeeld!
Dit laat onverlet dat van de Vereni-
ging gevraagd kan worden om een
inhoudelijk standpunt over het
opslaan van navelstrengbloed en de
rol van de industrie daarbij. We
wachten af.
Veel aandacht in deze aflevering
voor de bekkenbodemchirurgie.
Van opinies naar 'evidence' en
omgekeerd. Stelde Sackett al niet in
1996: “The conscientious, explicit
and judicious use of current best
evidence in making decisions about
the care for the individual patients.
The practice of evidence-based
medicine means integrating indivi-
dual clinical expertise with the best
available external clinical evidence
from systemic reviews”.
Het lijkt alsof de 'bekkenbodemchi-
rurg' het voorlopig moet doen met
haar of zijn ervaring daarin voort-
gestuwd door de industrie die
ongemoeid gelaten waarschijnlijk
evenveel type bandjes produceert
als er gynaecologen zijn. Het is ove-
rigens niet verwonderlijk dat een
laparoscopist in hart en nieren de
voorkeur zal geven aan een abdo-
minale benadering en dat lijkt het
type bandje er niet veel toe te doen.
“If you have a hammer, everything
looks like a nail”.
Een interessante bespreking van

een enquête onder de AIOS. Geen
diepte-interview maar een doodge-
wone enquête met interessante en
vaak te voorspellen uitkomsten.
Enkele van de conclusies: meer
aandacht voor differentiatie (en niet
specialisatie), een ongedeeld vak,
aandacht voor onderwijs en oplei-
ding, aangetoonde wetenschappe-
lijke belangstelling en vooral de
nadrukkelijke wens om een prachti-
ge integratie van gezin - in welke
vorm dan ook -, werk en hobby’s te
bereiken. 
Nederland kan politiek een swing
doormaken naar links; de heer End-
stra kon een eindje rijden op de
achterbank met de politie; menig
specialist kan aandeelhouder wor-
den in of van haar of zijn eigen zie-
kenhuis; in de wereld lijken de pro-
blemen erger dan ooit gezien de
honger in Afrika, het vooralsnog
mislukte gevecht tegen HIV/AIDS,
de toenemende achterdocht tegen
andersdenkenden; in 'totalitaire'
culturen als bij de marine is de
moraal zoek en wordt de integriteit
van haar personeel gewelddadig en
flagrant geschonden. Maar de
mening en de houding van de
AIOS zijn door de tijden heen niet
wezenlijk veranderd en daar hoeft
je broek in ieder geval niet van af te
zakken; wat betekent dat de
beroepsgroep en de NVOG een fat-
soenlijke toekomst tegemoet gaan.

Bent u al aandeelhouder? Of onder-
nemer? Of bent u nog op weg naar
de Kamer van Koophandel?

Editorial

Wat moeten we verbieden?
Zij, die het juiste woord beheersen, beledigen niemand
Toch zeggen ze de waarheid
Hun woorden zijn helder, maar nooit gewelddadig
Ze laten zich nooit vernederen,
En ze vernederen nooit iemand

'Boeddha'

LEX PETERS
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INTRODUCTIE

Patiënten met een descensus uteri
worden vaak gehinderd door
mictie- en/of defaecatieproblemen.1

Deze problemen kunnen worden
veroorzaakt door anatomische af-
wijkingen van het voorste en
achterste compartiment, die geasso-
cieerd voorkomen met een boven-
ste compartiment probleem. Het
niet identificeren van deze anato-
mische afwijkingen zou kunnen
resulteren in een onvolledig chirur-
gisch herstel waardoor sommige
mictie- en defaecatieproblemen per-
sisteren of kortdurend verdwijnen.
Omdat een defecogram klinisch
niet-detecteerbare anatomische af-
wijkingen zichtbaar maakt, kan het
een belangrijke rol spelen bij de
evaluatie van achterste comparti-
ment problemen.2,3 Zo kan de aan-
wezigheid van een (niet eerder
gedetecteerde) enterocele en/of
rectum- intussusceptie met deze
vorm van beeldvormende diagnos-
tiek zichtbaar worden gemaakt.
Bij een defecogram worden dunne
en dikke darm gevuld met barium-
contrast.4 De dunne darm wordt
gevuld doordat de patiënt contrast
drinkt twee uur voorafgaand aan
het onderzoek. De dikke darm
wordt gevuld vlak voor het onder-
zoek door bariumcontrastpasta met
de consistentie van faeces via de
anus in het rectum te brengen. Tij-
dens het onderzoek ontledigt de
patiënt het rectum op een toilet dat
met röntgen doorlicht wordt. Zo
worden anatomische afwijkingen
van het achterste compartiment

zichtbaar. Als de ontlediging dyna-
misch wordt opgeslagen spreekt
men van een dynamic rectal exami-
nation (DRE).
Kelvin heeft aangetoond dat de
prevalentie van enterocele en/of
rectum-intussusceptie bij patiënten
met een verzakking hoog is.2,3 Geba-
seerd op deze bevinding adviseert
Kelvin om een defecografie te ver-
richten bij patiënten die geopereerd
worden vanwege een verzakking.
Het is echter nooit aangetoond of
het pre-operatief verrichten van
defecografie het behandelresultaat
van patiënten met een verzakking
ten goede komt. In dit artikel wor-
den de resultaten gepresenteerd
van een onderzoek naar de voor-
spellende waarde van niet-invasie-
ve diagnostiek voor de aanwezig-
heid van een afwijkend
defecogram. De resultaten van dit
onderzoek zijn recent gepubliceerd
in de British Journal of Obstetrics and
Gynecology.5

MATERIAAL EN METHODEN

Alle patiënten namen deel aan een
gerandomiseerde studie waarin de
resultaten van abdominale (sacro-
colpopexie) en vaginale (vaginale
uterusextirpatie zo nodig gecombi-
neerd met voor- en achterwand-
plastiek) prolapschirurgie met
elkaar werden vergeleken.6,7 De pre-
operatieve diagnostiek bij deze
patiënten bestond uit een uitgebrei-
de anamnese, gynaecologisch
onderzoek (inclusief POP-Q-classi-
ficatie van de prolaps8), urodyna-
misch onderzoek, ano-rectaal func-

tieonderzoek en defecografie.
Tevens vulden alle deelnemende
patiënten een urogenitaleklachten-
lijst in die bestond uit vragen over
mictie (urogenital distress invento-
ry (UDI)) en defaecatie (defecation
distress inventory (DDI)).9

Alle defecogrammen werden dyna-
misch opgeslagen en door twee
artsen (Roovers en Van der Vaart)
onafhankelijk van elkaar gescoord.
In een eerder onderzoek is de inter-
observer overeenkomst tussen het
scoren van defecografieafwijkingen
bestudeerd (non-published data).
De gewogen kappa voor enterocele
en rectum-intussusceptie waren in
deze studie respectievelijk 0.97
(95% BI 0.93–1.00) en 0.91 (95 % BI
0.79–1.00). Dat wil zeggen dat het
scoren van defecografieafwijkingen
consistent kan worden uitgevoerd
door verschillende beoordeelaars.
Het doel van de studie was om te
onderzoeken of bevindingen bij
anamnese, gynaecologisch onder-
zoek en ziektespecifieke kwaliteit-
van-leven-vragenlijsten, betrouw-
baar de aanwezigheid van
defecografieafwijkingen kunnen
voorspellen. Om dit te onderzoeken
werd een mono-variate en een
multi-variate regressieanalyse ver-
richt. In de multi-variate analyse
werden variabelen betrokken die in
de mono-variate analyse statistisch
significant waren (p<0.05). Een pre-
dictiemodel werd gemaakt dat
bestond uit alle variabelen die in de
multi-variate analyse statistisch
significant waren. De voorspellen-
de waarde van dit model voor de
aanwezigheid van defecografie-

Is het aanvragen van een
defecogram bij een patiënt met
een prolaps uteri geïndiceerd?
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afwijkingen werd getest en vervol-
gens uitgedrukt in een ‘area onder
de Receiver Operating Characteris-
tic curve’ (ROC area).10 Het best
voorspellende model werd geva-
lideerd met behulp van bootstrap-
ping-technieken11 en getransfor-
meerd in een scoreformule.
Vervolgens werd voor verschillen-
de categorieën het aantal goed en
fout gediagnostiseerde patiënten
berekend. Zo kon voor iedere waar-
de van de prdictieformule de sensi-
tiviteit en specificiteit worden bere-
kend als die waarde als afkappunt
zou worden gehanteerd.

RESULTATEN

Patiëntkarakteristieken worden
weergeven in tabel 1. In tabel 2
worden de resultaten van de uni-
variate en multivariate regressie-
analyse weergegeven. Met behulp
van de drie variabelen die statis-
tisch significant waren in de multi-
variate regressieanalyse, werd  een
predictiemodel gemaakt. De ROC
area van dit model was 0.73 (95%
BI 0.60–0.86). In tabel 3 is de verde-
ling van een normaal en abnormaal
defecogram te zien voor verschil-
lende categorieën kans op een
abnormaal defecogram. 
Het model werd getransformeerd
naar de volgende predictieformule:
3 + 3*eerdere chirurgie in het kleine
bekken + punt Ap (in cm) + 3*obsti-
patie. Met deze formule kan voor
iedere patiënt een score worden
berekend die overeenkomt met een
kans op een afwijkend defecogram
(zie tabel 3). Theoretisch kan een
patiënt een score hebben van 0 tot
en met 12. Bijvoorbeeld een patiënt
die niet eerder werd geopereerd in
het kleine bekken, bij lichamelijk
onderzoek een achterwandprolabe-
ring heeft tot 1 cm boven het res-
tant van het hymen (punt Ap= -1)
en volgens de DDI obstipatie heeft,
heeft een score van 3 + 3*0 + -1 +
3*1 = 8. 
In figuur 1 wordt de cumulatieve
verdeling van het aantal patiënten
met en zonder abnormaal defeco-
gram weergeven voor verschillende
scores van de predictieformule.
Aan de hand van figuur 1 kan voor
verschillende cut-off-waarden de
sensitiviteit en specificiteit worden
berekend. Als bijvoorbeeld zou
worden afgesproken dat een pre-
dictieformulescore groter dan 7

afwijkend is, dan zou slechts 19%
van de patiënten met een abnor-
maal defecogram worden geïdenti-
ficeerd (sensitiviteit = 19%) en zou
2% van de patiënten met een nor-
maal defecogram als afwijkend
worden geïdentificeerd (specificiteit
= 98%). Wordt bijvoorbeeld afge-
sproken dat een score kleiner dan 4
normaal is, dan is de sensitiviteit
88% (88% van de patiënten met een

normaal defecogram heeft een
score van 4 of kleiner) en de specifi-
citeit 54% (54% van patiënten met
een  abnormaal defecogram heeft
een score van 4 of hoger).

CONCLUSIE

Onze studie laat zien dat het moge-
lijk is om op basis van niet-invasie-
ve diagnostiek de aanwezigheid
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van een abnormaal defecogram te
voorspellen. Bij meer dan een op de
drie patiënten met een symptomati-
sche uterusprolaps is de kans op
een afwijkend defecogram kleiner
dan 20%. Deze patiënten kunnen
met een predictieformule geïdenti-
ficeerd worden en artsen die de
formule gaan gebruiken zullen
wellicht bij deze patiënten geen
defecogram aanvragen.
Bij een op de vijf patiënten met een
symptomatische uterusprolaps is
de kans op een afwijkend defeco-
gram groter dan 80%. Gynaecolo-
gen zouden ervoor kunnen kiezen
om bij deze patiënten geen defeco-
gram te laten maken, maar ervan
uit te gaan dat er een enterocele

en/of rectum-intussusceptie aan-
wezig is.
Het is belangrijk te beseffen dat een
defecogram door patiënten als
hinderlijk wordt ervaren. Met ons
predictiemodel kan per individu
een overweging worden gemaakt
of het zinvol is om een defecogram
aan te vragen. Het blijft belangrijk
te beseffen dat het nooit is aan-
getoond dat met informatie over de
aanwezigheid van een enterocele of
rectum-intussusceptie de patiënt
beter kan worden behandeld.
Terughoudendheid met het aan-
vragen van een defecogram is
volgens ons dan ook geboden. De
predictieformule gebaseerd op onze
data kan helpen om die casus te

selecteren bij wie het aanvragen
van een defecogram wellicht wel
nuttig is.
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ABSTRACT
Introduction: A study was performed to investi-
gate whether findings of a non-invasive dia-
gnostic work-up can predict findings at defeco-
graphy. 
Patients and methods: A prospective obser-
vational study in eighty-two patients under-
going surgical correction of uterine prolapse
stage II – IV was performed. The non-invasive
diagnostic work-up included history taking,
pelvic examination and completing a disease
specific qaulity of life questionnaire. Using
multivariate logistic regression analyses with
Receiver Operating Characteristic (ROC) curves,
a diagnostic model to predict the presence of an
abnormal defecography was systematically
constructed and validated.
Results: The most important predictors for an
abnormal defecography were prolapse of the
posterior vaginal wall, history of abdominal or
pelvic surgery and the presence of constipation.
With these variables a prediction rule could be
constructed that confidently predicts the pre-
valence of an abnormal defecography (Area
Under Curve = 0.73 (95 % CI : 0.61 – 0.83)). 
Discussion: This study shows that a diagnostic
model based on findings obtained from a non-
invasive work-up can accurately predict the
presence of an abnormal defecography. 

MOGELIJKE 
BELANGENVERSTRENGELING: 
geen

SLEUTELWOORDEN
prolaps, defecogram, predictiemodel, invasieve
diagnostiek, POP-Q-classificatie, ziekte-
specifieke kwaliteit-van-leven-vragenlijst
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Tabel 3. Absoluut aantal patiënten (%) met en zonder afwijkend defecogram volgens de kans op een afwijkend defecogram zoals
geschat op basis van het diagnostisch model.

Figuur 1. De cumulatieve verdeling van het aantal patiënten met en zonder
abnormaal defecogram, voor verschillende scores van de predictieformule.   
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INLEIDING

Ongeveer een derde van de patiën-
ten die een ingreep heeft ondergaan
wegens een urogenitale prolaps,
heeft een heringreep nodig binnen
de 1.5 tot 12.5 jaar na de initiële
ingreep.1 In een poging om de
resultaten van de prolapsheelkunde
te verbeteren worden meshmateria-
len gebruikt ter versteviging van
het herstel.  Omdat urogenitale
prolaps het gevolg is van een defec-
te of verzwakte fascia lijkt dit een
zinvolle oplossing. Anderzijds is
gebleken uit de herniachirurgie dat
het gebruik van deze meshmateria-
len geassocieerd is met een belang-
rijk aantal lokale complicaties zoals
erosie-, fistel- en seromavorming.
Bovendien kunnen meshmaterialen
bij reconstructieve vaginale heel-
kunde ook belangrijke functionele
klachten veroorzaken van zowel
urinaire, stoelgangs-, als seksuele
aard. Ondanks de enorme stijging
in het gebruik van meshmaterialen
in de prolapsheelkunde is de huidi-
ge evidentie dat deze materialen
resulteren in een betere uitkomst
beperkt. 

CLASSIFICATIE VAN 
MESHMATERIALEN

Synthetische materialen
Synthetische materialen kunnen
worden geclassificeerd volgens hun

poriegrootte (Type I tot Type IV), de
aard van hun vezelstructuur
(mono- of multifilament) en hun
resistentie aan degradatie (absor-
beerbare, niet-absorbeerbare en
semi-absorbeerbare materialen)
(Tabel 1). Een vreemd materiaal
induceert na implantatie een acute
inflammatoire reactie die bij niet-
absorbeerbare materialen overgaat
in een chronische inflammatoire
reactie. Deze chronische inflamma-
toire reactie resulteert in het beoog-
de effect, namelijk de aanmaak van
bindweefsel, maar is ook de oor-
zaak van bepaalde nevenwerkingen
zoals erosievorming, adhesievor-
ming en inkrimpen van de weef-
sels. Een ideaal materiaal veroor-
zaakt een minimale vroege
inflammatoire reactie, gevolgd door
infiltratie van fibroblasten en bloed-
vaten. De poriegrootte bepaalt in
belangrijke mate of fibroblasten en
leukocyten het materiaal kunnen
binnendringen. In multifilamentai-
re materialen is naast de porie-
grootte ook de grootte van de inter-
stices tussen de vezels belangrijk.
Poriën of interstices kleiner dan
10 µm laten de infiltratie van bacte-
riën (2 µm of minder) toe, maar niet
van leukocyten (9–15µm) of macro-
fagen (16–20µm), zodat een infectie
in een materiaal met dergelijke
kleine poriën of insterstices niet kan
worden opgeruimd. Een porie-
grootte van > 75µm is noodzakelijk

voor een goede infiltratie van fibro-
blasten en bloedvaten, wat zorgt
voor een goede verankering in het
omgevend weefsel. Type I geweven
monofilamentaire materialen, zoals
polypropyleen, hebben althans op
theoretische basis de beste eigen-
schappen. Ook belangrijk bij de
keuze van het materiaal is dat het
voldoende soepel is, omdat stijve
materialen gemakkelijker druk ver-
oorzaken op de omgevende weef-
sels en hierdoor leiden tot erosie-
vorming of functionele
complicaties. De meeste nevenwer-
kingen zoals dyspareunie, pijn,
blaasdisfunctie en mictieproblemen
zijn het gevolg van erosie, krimpen
en plooivorming van een niet-resor-
beerbaar synthetisch materiaal.

Biologische materialen
Biologische materialen worden als
alternatief voor de synthetische
materialen gebruikt omwille van
hun minder sterke vreemdlichaam-
reactie. Biologische materialen kun-
nen worden onderverdeeld in auto-
loge (afkomstig van de patiënt zelf),
heterologe (afkomstig van een
donor van dezelfde species) en
xenogene materialen (materialen
afkomstig van een andere species).
Autologe materialen resulteren in
een minimale vreemdlichaamreac-
tie maar zijn geassocieerd met een
extra morbiditeit ter hoogte van de
prelevatieplaats en hebben een

Prothesemateriaal in
prolapschirurgie: minder
recidieven , meer complicaties?
F. CLAERHOUT1, B. KIMPE2, J. DE RIDDER3 EN J. DEPREST4
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onvoorspelbare sterkte op langere
termijn. Heterologe materialen
zoals cadaver fascia lata vermijden
de morbiditeit ter hoogte van de
prelevatieplaats , maar hebben,
ondanks de rigoureuze stappen die
worden genomen bij de bereiding
van het materiaal, een risico op hiv
of priontransmissie. Daarnaast ver-
tonen ze een onvoorspelbaar degra-
datiegedrag. Zo worden bepaalde
allografts snel afgebroken, met reci-
diefvorming tot gevolg.  
De meest gebruikte xenografts zijn
afkomstig van varkenshuid, var-
kensdunnedarm en rundspericard.
Deze collageenmaterialen kunnen
al dan niet gecrosslinkt zijn. Cross-
linking beschermt een materiaal
tegen afbraak door collagenases,
zodat het materiaal intact blijft. Een
voorbeeld van een gecrosslinkt
materiaal is Pelvicol (Bard°). Het is
afkomstig van varkenshuid. Surgi-
sis (Cook°) is een niet gecrosslinkt
collageenmateriaal afkomstig van
de submucosa van varkensdunne-
darm. Eigen onderzoek toont aan
dat Pelvicol zeer resistent is voor
afbraak, zodat alle materialen de
eerste zes maanden na implantatie
intact bleven. Vanaf 6 maanden
werden bij de helft van de Pelvicol-
implanten tekenen van beperkte
degradatie waargenomen, maar
zelfs na een jaar implantatie, was
de helft van de Pelvicol-materialen
nog volledig intact. De Pelvicol-
implanten vertonen slechts beperk-
te ingroei van bindweefsel in het
materiaal zelf, zodat het materiaal

eerder wordt ingekapseld dan geïn-
corporeerd. De ingroei van bind-
weefsel in de implanten kan wor-
den bevorderd door poriën in het
materiaal te maken, zodat bind-
weefselbruggen door het materiaal
heen kunnen worden gevormd.3

Surgisis-(Cook°)-implanten zijn
opgebouwd uit twee, vier of acht
lagen dunnedarm-submucosa en
degraderen binnen de vier tot
twaalf weken en worden hierbij
vervangen door weefsel gelijkwaar-
dig aan het weefsel waarin het
wordt geïncorporeerd. Omdat het
materiaal snel verdwijnt, is de
sterkte ervan tien dagen na de
implantatie slechts 45% van zijn
originele sterkte. De treksterkte
neemt daarna geleidelijk toe. 4

RECONSTRUCTIEVE
BEKKENBODEMHEEL-
KUNDE MET MESH-
MATERIALEN

Meshmaterialen worden gebruikt
in abdominale, vaginale en gecom-
bineerd abdomino-vaginale recon-
structieve bekkenbodemchirurgie
zowel ter hoogte van het voorste,
middelste als achterste comparti-
ment van de vagina. 

Voorste compartiment
Ter hoogte van het voorste compar-
timent zijn er drie gerandomiseerde
onderzoeken die het gebruik van
meshmaterialen hebben bestu-
deerd. Sand bestudeerde bij 161
patiënten het gebruik van een Poly-

glactin 910 mesh bij een colporrafie
anterior. In de meshgroep werd een
mesh geplaatst onder de geplicatu-
reerde pubocervicale fascia op het
niveau van het trigonum en een
tweede mesh op het niveau van de
vaginale cuff. Na 1 jaar follow-up
waren er significant minder reci-
dieven in de meshgroep dan in de
groep zonder mesh (30% vs 43%;
P=0.02).5 In een ander gerandomi-
seerd onderzoek waarbij een Poly-
glactin 910 mesh niet als een plug
werd gebruikt, maar als een bedek-
king boven de geplicatureerde fas-
cia werd gelegd, was er geen signi-
ficant verschil tussen een standaard
colporaphia anterior, een colpo-
raphia met mesh of een ultraradica-
le colporaphia anterior.6 De Ridder
vergeleek het gebruik van een Poly-
glactin 910 mesh met Pelvicol bij
patiënten met een cystocele-recidief
en vond een significant betere uit-
komst na het gebruik van Pelvicol.7

Wat betreft synthetisch niet-resor-
beerbaar materiaal hebben we geen
gerandomiseerd onderzoek ter
beschikking en moeten we een
beroep doen op observationeel
onderzoek. Deze studies zijn zeer
heterogeen, zowel op vlak van het
gebruikte materiaal als op het vlak
van de wijze van meshfixatie (ten-
sion-free, retropubisch, transobtu-
ratoir). Algemeen blijkt dat het
gebruik van polypropyleen resul-
teert in een goed anatomisch succes
(87–100%), maar geassocieerd is
met een belangrijk aantal erosies en
functionele problemen. Recente

Component Fabrieksnaam Vezeltype Poriegrootte
Type I: Volledig macroporeus Polypropyleen Prolene (Ethicon) Monofilament Macro

Marlex (Bard) Monofilament Macro

Atrium (Atrium) Monofilament Macro

Polypropyleen/ Polyglactin 910 Vypro (Ethicon) Mono-multifilament Macro

Polyglactin 910 Vicryl (Ethicon) Multifilament Macro

Type II: Volledig microporeus Expanded PTFE Gore-Tex (Gore) Multifilament Micro
Type III: Macro-microporeus Polyethylene Mersileen (Ethicon) Multifilament Micro/Macro

Polytetrafluoroethyleen Teflon (Gore) Multifilament Micro/Macro

Gevlochten polypropylene Surgipro (Tyco) Multifilament Micro/Macro

Geperforeerde Expanded PTFE Mycro-mesh (Gore) Multifilament Micro/Macro

Type IV: Submicronische 
poriegrootte Polypropyleenbladen Cellgard Monofilament Submicro

Tabel 1. Classificatie van meshmaterialen. 2
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studies rapporteren erosieratio’s
die variëren rond de 8% na slechts
2 jaar follow-up en belangrijke
functionele complicaties zoals
blaasinstabiliteit (tot 34%) en
dyspareunie. 8,9 

Middelste compartiment
Het middelste compartiment van
de vagina omvat de cervix of de
vaginakoepel (bij voorafgaande
hysterectomie). Een descensus van
het middelste compartiment kan
zowel via vaginale als abdominale
weg worden hersteld. Ingrepen
langs vaginale weg zijn een plica-
tuur van de sacro-uteriene banden,
ileococcygeale fixatie, een sacrospi-
neuze fixatie of een infracoccygeale
fixatie. Abdominale ingrepen ter
correctie van apicale defecten zijn
een plicatuur van de sacro-uteriene
banden en een sacrocolpopexie.
Meshmaterialen worden zowel
langs vaginale (infracoccygeale
fixatie of IVS-posterior) als abdomi-
nale (sacrocolpopexie) weg
gebruikt. De uterus of de cervix
speelt geen rol in de suspensie van
andere organen, maar is zelf een
orgaan dat wordt gesuspendeerd
door de cardinale of sacro-uteriene
banden, zodat bij een prolaps van
het middelste compartiment het
herstel van de suspensie belang-
rijker is dan een eventuele hyster-
ectomie. Roovers vergeleek in een
gerandomiseerd onderzoek de vag-
inale hysterectomie met voor-
en/of achterwandplastiek met een
abdominale sacrohysteropexie en
vond dat patiënten die vaginaal
werden geopereerd, minder kans
hadden op pijn, klachten van een
overactieve blaas of een obstructie-
ve mictie en een lagere kans had-
den om een heringreep te onder-
gaan dan patiënten die abdominaal
werden geopereerd.10

Een Cochrane systematische review
over de heelkundige behandeling
van urogenitale koepelprolaps
besloot dat een abdominale sacro-
colpopexie geassocieerd is met
minder vaginakoepelrecidieven
(RR 0.23, 95% CI 0.07–0.77) en
minder dyspareunie (RR 0.39, 95%
CI 0.18–0.86) dan een vaginale
sacrospineuze fixatie.11 Daarnaast
blijkt een abdominale ingreep ge-
associeerd met een langere opera-
tieduur, een trager herstel en
hogere kosten dan een sacrospi-
neuze fixatie. Een sacrocolpopexie

heeft een anatomisch of objectief
succes dat varieert van 78––100% ,
indien succes gedefinieerd wordt
als de afwezigheid van een apicale
prolaps, en van 58–100% indien
succes gedefinieerd wordt als de
afwezigheid van prolaps ter hoogte
van alle compartimenten. 12 Het
meshmateriaal zorgt voor een
goede en stevige suspensie, maar is
anderzijds ook de belangrijkste oor-
zaak van verschillende complica-
ties. Meshmateriaal kan eroderen in
de vagina, de blaas of het rectum.
De incidentie varieert van 0 en 27%,
afhankelijk van het gebruikte mate-
riaal, met een gemiddelde inciden-
tie van 4%.12 Risicofactoren voor
mesherosie zijn de chirurgische toe-
gangsweg (vagino-abdominaal of
enkel abdominaal), het type mesh-
materiaal en de aard van concomi-
tante ingrepen. Bij een gecombi-
neerd vaginaal-abdominale
sacrocolpopexie zou het risico op
mesherosie tot zeven maal hoger
zijn dan bij een abdominale sacro-
colpopexie. (20% versus 3.2%).13

Ook een concomitante totale hyste-
rectomie zou de kans op erosie ver-
hogen (27.3% bij hysterectomie ver-
sus 1.3% zonder hysterectomie).14

Vertebrale osteomyelitis is een zeld-
zame complicatie die ontstaat door
spreiding van kiemen uit een geïn-
fecteerd meshmateriaal naar het
sacrum.
Een infracoccygeale suspensie, ook
IVS-posterior genaamd is een vagi-
nale techniek waarbij de vagina-
koepel infracoccygeaal wordt
gesuspendeerd door een mesh-
materiaal die via twee para-anale
incisies wordt ingebracht. Hierdoor
wordt de vaginakoepel op een
dynamische wijze opgehangen. De
enkele publicaties die tot op heden
zijn geschreven, vermelden een
succespercentage rond de 90%,
weliswaar met een kans op erosie
die oploopt tot 11%.15

Achterste compartiment
Ter hoogte van het achterste com-
partiment is er slechts één gerando-
miseerd onderzoek dat het gebruik
van meshmaterialen heeft bestu-
deerd. In analogie met een Poly-
glactin 910 plug bij de colporrafie
anterior werd dezelfde techniek
toegepast bij een colporraffie poste-
rior. Er werd geen verbetering van
de uitkomst waargenomen.5 Bij
gebruik van niet-resorbeerbare syn-

thetische materialen, voornamelijk
polypropyleen, varieert de uit-
komst tussen 92 en 100% succes
weliswaar ten koste van een relatief
hoge erosie ratio (6–12%) en een
hoog aantal seksuele problemen
(tot >50% de novo dyspareunia),
zodat voorzichtigheid is geboden
bij het gebruik van dergelijke mate-
rialen ter hoogte van het posterieu-
re compartiment.9 Studies die het
gebruik van biologische materialen,
zoals Pelvicol beschrijven, vermel-
den een succespercentage tussen 78
en 100%.16 Pelvisoft, een Pelvicol
met kunstmatig gecreëerde poriën
zou de verankering van het materi-
aal in het weefsel bevorderen en de
kans op seromavorming en infectie
verlagen.17

CONCLUSIE

Meshmaterialen kunnen een stevig
litteken vormen en resulteren in
een stevig herstel. Doordat ze ech-
ter lichaamsvreemd zijn, resulteren
ze in een chronische inflammatoire
reactie die de oorzaak is van ver-
schillende lokale complicaties zoals
erosievorming, seromavorming,
infectie of functionele problemen
zoals detrusorinstabiliteit en dyspa-
reunie. Het risico op lokale compli-
caties lijkt te verhogen wanneer de
vagina wordt geopend. Het abdo-
minaal gebruik van meshmateria-
len (abdominale sacrocolpopexie)
waarbij de vagina niet wordt ge-
opend, heeft zijn nut bewezen.  Het
resulteert in een verbetering van de
uitkomst zonder een hoog aantal
lokale complicaties. Het vaginaal
gebruik van meshmaterialen, zoals
bij een voorwand- of achterwand-
herstel, lijkt het aantal recidieven te
verminderen, maar bij gebruik van
synthetisch niet-resorbeerbaar ma-
teriaal gaat dit veelal gepaard met
een groot aantal lokale en functio-
nele complicaties. Alvorens te star-
ten met nieuwe prothesematerialen
zijn data nodig die niet alleen hun
effectiviteit aantonen, maar ook
hun veiligheid op lange termijn. 
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SUMMARY
The lifetime risk of surgery for prolapse or
stress incontinence is 11%, with one third of
patients needing more than one operation. In
an attempt to improve the outcome and reduce
the recurrences a variety of graft materials
including synthetic and natural biologic mate-
rials have been used. Because of the inconsis-
tent materials strength and the price of biologic
materials renewed interest has increased in the
employment of synthetic materials such as
polypropylene. Abdominal sacrocolpopexy is
the only prolapse operation where the benefits
of synthetic mesh use have been clearly
demonstrated. The insertion of synthetic mes-
hes for the correction of anterior or posterior
vaginal wall prolapse may reduce the recurren-
ces but probably at the expense of an unaccep-
table number of local and functional complica-
tions such as detrusor instability, sexual and
bowel dysfunction. Because of the lack of data
on the longer-term the risk-benefit profile of
using synthetic materials must be individuali-
zed for each surgical candidate. 

TREFWOORDEN
prolapschirurgie, prothesemateriaal, mesh,
overzicht
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INTRODUCTIE

In het laatste decennium is het aan-
deel vrouwelijke gynaecologen in
opleiding toegenomen tot 75%.
Binnen niet al te lange tijd zullen
vrouwelijke gynaecologen in
Nederland in de meerderheid zijn.
Aan deze veranderingen is, logi-
scherwijs, een enorme verschuiving
in de man-vrouwverhouding in de
collegebanken van de medische
faculteiten voorafgegaan.

Parallel aan deze feminisatie van de
beroepsgroep vindt een verande-
ring plaats in populariteit van spe-
cialismen. Uit internationaal onder-
zoek blijkt dat specialismen met
een ‘controllable lifestyle’ aan pop-
ulariteit winnen ten koste van de
specialismen met een ‘uncontrolla-
ble lifestyle’. De gynaecologie is een
van de vakken met een zogenaam-
de ‘uncontrollable lifestyle’. In
Groot Brittanië en de Verenigde Sta-
ten zijn er op dit moment al te wei-
nig artsen die zich willen specialise-
ren in de gynaecologie en
verloskunde. In Nederland lijkt het
voorlopig mee te vallen en is er
geen tekort aan aanmeldingen voor
opleidingsplaatsen, maar het pro-
bleem in de VS en de UK is zodanig
groot dat wij het ons niet kunnen
permitteren om nonchalant achter-
over te leunen. 

Tot slot staan we aan het begin van
grote veranderingen in de zorg: de
maatschappij roept om transparan-
tie in kwaliteit van zorg en de
beroepsgroep wordt binnen afzien-
bare tijd ongetwijfeld afgerekend
op die kwaliteit, getoetst door mid-
del van kwaliteitsindicatoren.
Samen met de immer toenemende
complexiteit van zorg zal dit onher-

roepelijk tot de roep om (super)spe-
cialisering en concentratie van zorg
leiden. Het is de vraag of het vak
gynaecologie en verloskunde als
zodanig dan nog wel bestaansrecht
heeft: niet voor niets zijn er scena-
rio’s waarin het vak wordt gesplitst
in bekkenchirurgie, perinatologie
(in samenwerking met de neonato-
logen en verloskundigen) en fertili-
teitgeneeskunde. In dat kader staan
(para)medici, verloskundigen en
andere specialisten ook te dringen
om een graantje mee te pikken uit
de gynaecologische ruif. 

Het zijn kortom roerige tijden. In
dat kader leek het de Vereniging
voor Assistenten Gynaecologie en
Obstetrie (VAGO) zinvol de mening
van haar leden, per slot van reke-
ning de gynaecologen van de toe-
komst, te vragen wat hun ideeën
zijn over de inhoud van hun vak in
de toekomst en te peilen wat hun
wensen zijn met betrekking tot een
‘controllable lifestyle’. 

METHODEN

Tijdens één van de ALV’s van de
VAGO werd een enquête rondge-
deeld die de combinatie van sociaal
en werkzaam leven en professione-
le ambities scoorde. De enquête
werd op de ALV ingevuld. De vol-
ledige enquête is terug te vinden op
www.nvog.nl/vago.

(Statistische) Analyse werd verricht
met behulp van the Statistical Pack-
age for Social Science 11.0 (SPSS
11.0) (SPSS Inc. Chicago Ill, USA).
De Chi-kwadraattoets werd gebuikt
voor het vergelijken van dichotome
variabelen. Een verschil werd
statistisch significant beschouwd
indien p < 0.05.

RESULTATEN

De enquête werd door alle 105 op
de ALV van de VAGO aanwezige
AIOS gynaecologie en verloskunde
ingevuld: 88 vrouwen (83.8%) en 17
mannen (16.2%). Dit is 34.5% van
alle VAGO-leden destijds (n = 304). 

Vrouwelijke AIOS gynaecologie en
verloskunde met kinderen werken
vaker parttime (76,5%) dan hun col-
lega’s. De partner van deze AIOS
werkt overigens over het algemeen
fulltime. Bij de mannelijke AIOS
werkt de vrouwelijke partner vaker
deeltijds (85.7%) indien er sprake is
van kinderen en blijft de AIOS full-
time (87.5%) werken (tabel 1). 

Het is opvallend dat meer vrouwe-
lijke AIOS met gezin de opleiding
combineren met het doen van
onderzoek dan vrouwelijke AIOS
zonder gezin (respectievelijk 62%
versus 54%). Indien de opleiding
gecombineerd wordt met het doen
van onderzoek is de vrouw met
gezin minder vaak voornemens te
promoveren dan haar vrouwelijke
collega zonder gezin (52% vs 69%).
Bij de mannen lijkt dit andersom te
liggen, echter door lage aantallen is
dit niet met zekerheid te zeggen
(tabel 2).

Het sociale leven wordt door 44%
van de vrouwen met gezin als
‘matig’ beoordeeld. 25% van de
vrouwen zonder gezin geven het
sociale leven de kwalificatie
‘matig’. Bij vrouwen met gezin zijn
de meest frequente redenen de
dienstenfrequentie en het totaal
aantal uren dat aan het vak besteed
wordt (inclusief combinatie met
onderzoek, refereren en administra-

De AIOS gynaecologie: 
differentiatie als kwaliteitsimpuls
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tie doen in eigen tijd). Bij ongeveer
50% bestaat ook daadwerkelijk een
wens tot veranderen. Op de vraag
wat de gewenste verandering
moest zijn (minder uren met vak
bezig, partner minder werken,

extra dag kinderopvang, verkeerde
carrièrekeus en beter plannen)
antwoordt zowel bij mannen als
vrouwen meer dan 50% een minder
totaal aantal uren met het vak bezig
te willen zijn. Bij de vrouwen

zonder gezin antwoordt 22% beter
met de haar beschikbare tijd om te
moeten gaan. Dit antwoord werd in
de andere groepen niet gegeven. De
reden waarom de gewenste veran-
dering niet is doorgevoerd is door

Vrouw met kind Vrouw zonder kind Man met kind Man zonder kind 
(n=34) (n=54) (n=8) (n=9)

Voltijd/deeltijd (fte)
1 8 (23.5%) 53 (98%) 7 (87.5%) 9 (100%)
0.8- 1.0 26 (76.5%) 1 (2%) 1 (12.5%) 0 (0%)

Gewerkte uren/week 29.7 51.8 44.5 58.9

Partner
+ 34 (100%) 38 (70.3%) 7 (87.5%) 8 (88.9%)
- 0 (0%) 16 (29.7%) 1 (12.5%) 1 (11.1%)

Werkt de  partner?
Ja 34 (100%) 38 (70.3%) 7 (87.5%) 8 (88.9%)

1. Voltijd 32 (94.1%) 36 (94.7%) 1 (14.3%) 6 (75%)
2. Deeltijd 2 (5.9%) 2 (5.3%) 6 (85.7%) 2 (25%)

Tabel 1. Verdeling deeltijd/voltijd en rolverdeling binnen gezin

Vrouw met kind Vrouw zonder kind Man met kind Man zonder kind 
(n=34) (n=54) (n=8) (n=9)

Gepromoveerd
Ja 6 (17.6%) 15 (27.8%) 1 (12.5%) 7 (77.8%)
Nee 28 (82.4%) 39 (72.2%) 7 (87.5%) 2 (22.2%)

Combinatie met onderzoek
Wel 21 (61.8%) 29 (53.7%) 4 (50%) 5 (55.6%)
Niet 13 (38.2%) 25 (46.3%) 4 (50%) 4 (44.4%)
Doel promotie 
Wel 11 (52.4%) 20 (69%) 3 (75%) 1 (20%)
Niet 10 (47.6%) 9 (31%) 1 (25%) 4 (80%)

Tabel 2. Combinatie onderzoek en opleiding

Vrouw met kind Vrouw zonder kind Man met kind Man zonder kind 
(n=34) (n=52) (n=8) (n=9)

Waardering sociaal leven
1. Slecht 2 (5.9%) 0 1 (12.5%) 0
2. Matig 15 (44.1%) 13 (25%) 3 (37.5%) 5 (55.6%)
3. Goed 17 (50%) 39 (75%) 4 (50%) 4 (44.4%)
4. Zeer goed 0 0 0 0

Reden sociaal leven matig - slecht
1. Te veel uren op reguliere dag 7 4 2 3
2. Dienstenfrequentie te hoog 9 5 1 1
3. Onderzoek, refereren en 

administratie in eigen tijd 5 3 2 3
4. NVT 17 39 4 4

Meerdere antwoorden mogelijk

Wens verandering 
(ook bij goed sociaal leven)
Wel 18 (52.9%) 28 (51.9%) 5 (62.5%) 0
Niet 9 (26.5%) 24 (44.4%) 3 (37.5%) 5 (55.6%)
Niet ingevuld 7 0 0 4

Tabel 3. Waardering sociaal leven
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een laag aantal respondenten niet
betrouwbaar na te gaan (tabel 3).

Respectievelijk 79.6% van de vrou-
wen en 82% van de mannen denkt
zich later toe te leggen op een deel-
gebied, maar wil wel met het hele
vak in aanraking blijven komen.
Overigens denkt iets meer dan de
helft van de AIOS (50.4%) wel dat
er een splitsing zal gaan optreden,
maar de meerderheid (65.7%) wil
dit niet (niet in tabel). De belang-
stelling voor de voortplantingsge-
neeskunde is, in vergelijking met
de andere aandachtsgebieden,
zowel bij mannen als bij vrouwen
het laagst (5% van de vrouwen
resp. 0% in deze groep mannen).
Differentiatie tijdens de opleiding
blijkt mogelijk in de clusters van
39% van de AIOS die de enquête
hebben ingevuld. Indien dat niet
het geval is blijkt een fellowship
voor de meeste AIOS de meest
ideale manier (21%) om zich te ver-
diepen in een deelgebied terwijl het
overgrote deel van de AIOS nog
geen vastomlijnde ideeën  heeft
over wat het aandachtsgebied gaat
worden (tabel 4).

Het opleidingsziekenhuis is, zowel
bij mannen als vrouwen de popu-
lairste toekomstige werkplek
(70.5%, mannen en vrouwen
respectievelijk 47.1% en 75%)
(tabel 5). De helft van de AIOS wil
actief participeren in de NVOG.
Hierbij dient te worden opgemerkt
dat slechts 21% van de toekomstige
gynaecologen actief op zoek zal
gaan naar een passende functie, ter-
wijl 79% het zou overwegen indien
ze gevraagd zouden worden
(tabel 6). 

DISCUSSIE

De Nederlandse AIOS gynaecologie
en verloskunde blijkt in groten
getale gebruik te maken van de
mogelijkheid om de opleiding in
deeltijd te volgen: ruim een kwart
van de AIOS werkt in deeltijd, ter-
wijl 70% van de AIOS met kinderen
in deeltijd werkt. De wens om een
‘controllable lifestyle’ blijkt verder
uit het feit dat als voornaamste
reden voor een ‘matig sociaal leven’
de dienstfrequente en de aan de
opleiding gerelateerde verplichtin-
gen (o.a. administratie en refereer-
avonden) genoemd worden. Voor

de hedendaagse AIOS is er blijk-
baar meer tussen hemel en aarde
dan gynaecoloog worden. 

Je zou ook kunnen stellen dat de
AIOS van tegenwoordig voor een
dubbeltje op de eerste rang wil zit-
ten: deeltijd werken, mopperen
over inbreuk op het sociale leven
door allerhande verplichtingen en

intussen wel gynaecoloog willen
worden. Naar onze mening wordt
deze, in gynaecologisch Nederland
overigens veelvuldig gehoorde
klacht, door de overige resultaten
van de enquête bestreden: 28% van
de geënquêteerde AIOS heeft een
promotieonderzoek afgerond en
bijna 60% combineert de opleiding
met een gezin, een sociaal leven en

Tabel 4. Differentiatie

Vrouw en man
(n=105)

Wilt u als gynaecoloog
1. Algemeen blijven werken? 16 (15.2%)
2. Zich toeleggen op een deelgebied, 

maar wel in een algemene praktijk 
met het hele vak in aanraking blijven komen? 84 (80%)

3. Zich specifiek richten op een deelgebied? 5 (4.8%)

Op welk deelgebied wilt u zich later richten?
Verloskunde 27 (25.7%)
Algemene gynaecologie 26 (24.8%)
Oncologische gynaecologie 20 (19.0%)
Fertiliteit 5 (4.8%)
Weet niet 27 (25.7%)

Bestaat de mogelijkheid tot differentiatie 
in de opleiding in uw cluster?

Ja 41 (39%)
Nee 59 (56.2%)
Niet ingevuld 5 (4.8%)

Indien geen differentiatie in de reguliere opleiding: 
Hoe zorgt u ervoor dat u zich een deelgebied eigen maakt?

Promotie 12 (14.1%)
Stage in opleiding 12 (14.1%)
Fellowship (na opleiding) 18 (21.2%)

Weet niet 43
Niet ingevuld 20

Vrouw (n=88) Man (n=17)

In wat voor soort ziekenhuis
wilt u als gynaecoloog werken? 

1. Academisch 12 2
2. Opleidingsziekenhuis 66 8
3. Niet-opleidingsziekenhuis 9 2
4. Geen idee 3 5

Twee antwoorden mogelijk

Wat doet u specifiek om dit doel te bereiken?
1. Promotie/Onderzoek 44 10
2. Profilering in cluster door 

commissies/organisatorisch werk 23 6
3. Extracurriculaire activiteiten buiten 

de verloskunde en gynaecologie 11 1
4. Geen extra activiteiten naast opleiding 24 3

Meerdere antwoorden mogelijk

Tabel 5. Toekomstige werkplek
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het doen van onderzoek. De AIOS
heeft dus niet altijd het gewenste
evenwicht gevonden tussen de
veelheid aan taken, maar geeft wél
aan op meerdere vlakken actief met
zijn/haar vak bezig te zijn of te wil-
len zijn. De uitdaging voor de toe-
komst is het potentiële enthousias-
me te behouden en te mobiliseren.

Het grootste deel van de AIOS wil
in de toekomst werken in een oplei-
dingskliniek (ruim 70%) en geeft
daarmee impliciet aan naast het uit-
oefenen van het vak betrokken te
willen zijn bij de opleiding, weten-
schap, kwaliteitsbevordering en
alle andere taken en verplichtingen
die het werken in een opleidingskli-
niek met zich meebrengt. Het lijkt
daarom zinvol na te denken over
een manier om AIOS bewuster te
maken van het feit dat veel van
deze aspecten ook in niet-oplei-
dingsziekenhuizen aan de orde van
de dag zijn. Bovendien geeft ruim
driekwart van de geënquêteerden
aan dat ze in de (nabije) toekomst
actief wil participeren in de NVOG. 

Ondanks het officiële standpunt
van de NVOG om, vooralsnog,
geen differentiatie in de opleiding
te verwezenlijken blijkt dit op rede-
lijk grote schaal te gebeuren. De
VAGO juicht de mogelijkheid tot
differentiatie tijdens op de oplei-
ding toe. Differentiatie past in de
vernieuwing van de opleiding
(HOOG) waarin er sprake is van
individualisatie van het opleidings-
traject. Bovendien is het bevorde-
rend voor innovatie en een ade-
quaat antwoord op de roep om
kwalitatief hoogwaardige en trans-
parante zorg. De resultaten van de

enquête geven aan dat  80% van de
AIOS zich als algemeen gynaeco-
loog wil differentiëren, terwijl
slechts 5% zich echt wil specialise-
ren. Differentiatie lijkt het thema te
worden van de AIOS in deze roeri-
ge tijden, differentiatie wordt het
antwoord op hoe de kwaliteit van
zorg gewaarborgd wordt.

Hiermee is meteen de vraag of het
vak ‘gynaecologie en verloskunde’
als zodanig moet blijven bestaan
met een volmondig ‘ja’ beant-
woord. De gynaecologen van de
toekomst willen gynaecoloog zijn
en geen obstetricus, fertiliteitsarts
of bekkenbodemchirurg. In het licht
van de taakherschikking (waarbij
vooral in de verloskunde veel ver-
loren dreigt te gaan), is dit een
belangrijke en heldere boodschap
die uitgedragen moet worden. Het
ligt meer voor de hand de bestaan-
de organisatie van gynaecologische
en verloskundige zorg, waarop
soms gefundeerde en terechte kri-
tiek klinkt, te optimaliseren in
plaats van deze te vervangen voor
een geheel nieuwe, meer versnip-
perde, organisatie met andere disci-
plines. 

Dit is het moment om voor de toe-
komst de zaken goed en naar eigen
inzicht te regelen: geen opsplitsing
van het vak maar differentiatie van
de individuele gynaecoloog ter
bevordering van de algemene com-
petentie. In de toekomst zal de
gynaecologie en verloskunde er
anders uitzien dan nu, net zoals de
gynaecoloog van de toekomst
anders zal zijn dan die van nu.
Maar anders is niet minder leuk en
zeker niet minder goed. De kunst is
om op een efficiënte manier, in een
vroeg stadium, in te spelen op de
veranderingen. De AIOS hebben in
deze enquête aangegeven actief te
willen participeren binnen de
NVOG en zullen dus ongetwijfeld
hun steentje bij willen dragen aan
de vormgeving van de gynaecolo-
gische zorg in Nederland.

CORRESPONDENTIEADRES
cordekroon@planet.nl

Vrouw en man (n=100)
Zou u in de toekomst een beleidsmatige functie 
willen vervullen binnen de NVOG?

Ja 52 (52.0%)
Nee 46 (46.0%)
Weet niet 2 (2.0%)

Zo ja,
1. Actief nastreven 11 (21%)
2. Sterk overwegen indien gevraagd 41 (79%)

Tabel 6. Ambitie bestuurlijke functies
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Een ultradunne getitaniseerde polypro-
pyleen mat werd toegevoegd aan een
conventionele prolapsplastiek bij
patiënten met een recidief verzakking
met als doel de hernieuwde kans op
verzakking te verkleinen In dit artikel
beschrijven wij de eerste ervaringen
met het materiaal.

INLEIDING

Met de toenemende vergrijzing zal
het voorkomen van enige vorm van
prolaps van vagina en/of uterus
toenemen. Het aantal prolapsopera-
ties dat in Nederland wordt uitge-
voerd, stijgt.1 Olsen berekende dat
de kans op het ondergaan van een
prolaps- of incontinentieoperatie
voor een vrouw van 80 jaar 11% is.
Zij stelde ook vast dat 29% van
deze vrouwen wegens recidief een
tweede operatie onderging en dat
de tijd tussen de opeenvolgende
recidief operaties korter werd naar-
mate het aantal steeg.2 Vrouwen die
op jongere leeftijd een prolaps ont-
wikkelen en vrouwen met een grote
prolaps (POP-Q stadium III of
hoger) lopen meer risico op een
recidief.3

In de liesbreukchirurgie is ervaring
opgedaan, en inmiddels bewezen,
dat het gebruik van prothesemate-
riaal (mesh) minder pijn en minder
recidieven veroorzaakt.4 Analoog
hieraan, en door de gunstige resul-

taten die de afgelopen jaren met het
polypropyleen TVT-bandje zijn
opgedaan, wordt in toenemende
mate gezocht naar technieken en
prothesematerialen die de kans op
een recidiefprolaps verkleinen en
daarbij een zo gering mogelijke
morbiditeit veroorzaken. Getitani-
seerde polypropyleen is een mono-
filament macroporeus prothesema-
teriaal met door de titaniumcoating
inertere eigenschappen dan het
‘naakte’ polypropyleen.5 Dit en
goede ervaringen met deze mesh in
de herniachirurgie heeft de auteurs
doen besluiten een pilotstudie met
dit prothesemateriaal in de vagina-
le prolapschirurgie te starten.6

MATERIAAL EN METHODEN

Vanaf juni 2004 werden in twee
centra (Reinier de Graaf Groep
Delft en UMC St. Radboud, Nijme-
gen) vrouwen met een recidief of
zeer grote vaginale prolaps, na
informed consent, verzocht mee te
doen aan deze pilotstudy. De vagi-
nale verzakking werd gekwantifi-
ceerd volgens POP-Q ICS-stan-
daard en patiënten werd verzocht
de standaardvragenlijst van de
Werkgroep Bekkenbodem in te
vullen.7

Zij ondergingen conventionele
prolapschirurgie; plicatie van de
vesicovaginale fascie bij een voor-

wandplastiek en plicatie van de
rectovaginale fascie bij een achter-
wandplastiek (Midline Rectovagin-
al Fascial Plication).8 Een stukje
TiMesh (extralight 16 g/m2, RX
medical) werd tussen de plastiek en
de vaginawand aangebracht met
‘non suture’-fixatie retropubisch
dan wel transobturatoir voor de
voorwand, en pararectaal voor de
achterwand. Alle patiënten kregen
antibiotische profylaxe. Er vond
gebruikelijke postoperatieve
controle plaats na zes weken. Alle
patiënten die tenminste zes maan-
den geleden waren geopereerd
werden opnieuw benaderd en hen
werd verzocht de vragenlijst van de
WBB nogmaals in te vullen en hun
tevredenheid over het resultaat van
de operatie weer te geven met
behulp van een visual analogue-
score(VAS), waarbij 0 als zeer on-
tevreden en 10 als zeer tevreden
gold. Tevens werden zij uitgeno-
digd voor een controleonderzoek
op de polikliniek. Daar werd
wederom en POP-Q-score verricht
en het operatiegebied nauwgezet
geïnspecteerd met speciale aan-
dacht voor erosie van de mesh door
de vaginawand en tekenen van
mesh ‘krimp’.
De verschillen in de diverse
domeinscores (UKL en DKL) na
beantwoording van de vragenlijst
van de Werkgroep Bekkenbodem

Vaginale reconstructieve

prolapschirurgie met interpositie van

een getitaniseerd polypropyleen matje;

de eerste resultaten
A.L.MILANI1, W. HEIDEMA2, K.B. KLUIVERS3, M.I.J. WITHAGEN1,3, W.S. VAN DER VLOEDT4 EN M.E. VIERHOUT3
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2 ARTS ASSISTENT, UMC ST.RADBOUD, NIJMEGEN

3 GYNAECOLOOG, UMC ST.RADBOUD, NIJMEGEN

4 TIJDENS ONDERZOEK ASSISTENT IN OPLEIDING TOT GYNAECOLOOG, THANS GYNAECOLOOG, 

REINIER DE GRAAF GROEP, DELFT



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, april 2006  21

pré- en postoperatief werden on-
derzocht met de toets van Wilcoxon
voor gepaarde waarnemingen, ge-
bruikmakend van SPSS-versie 12.0.

RESULTATEN

80 patiënten zijn tot op heden aldus
geopereerd en 61 van hen kwamen
in aanmerking voor evaluatie omdat
de follow-up periode van hen ten-
minste zes maanden bedroeg. Van
deze patiënten werden er 30 geope-
reerd in Delft en 31 in Nijmegen. De
patiëntkarakteristieken zijn vermeld
in tabel 1, de operatieve verrichtin-
gen in tabel 2 en de peroperatieve
gegevens in tabel 3. 
In tabel 4 worden de resultaten van
de gestandaardiseerde vragenlijsten
voor de U(rogenitale) K(lachten)
L(ijst) en D(efaecatie) K(lachten)
L(ijst) weergegeven; deze geeft de
score weer van de diverse beschre-
ven domeinen en loopt van 0 (geen
klachten) tot 100 (erg véél klach-
ten). Alle beschreven domeinscores
waren significant lager na operatie.
Tabel 5 geeft de algemene kwaliteit
van leven weer voor en na operatie
en in figuur 1 t/m 4 staan de POP-
Q-resultaten vóór en ná operatie
samengevat; verdeeld over 30
patiënten bij wie aan de voorwand-
plastiek Timesh was toegevoegd
(fig. 1 en 2) en 33 patiënten die
Timesh aan de plastiek van het ach-
terste compartiment kregen toege-
voegd (fig. 3 en 4). 
Eén patiënt had een recidiefprolaps
van de voorwand (Ba +1) 12 maan-
den na een voorwandplastiek met
Timesh. Bij géén van de patiënten
die een achterwandplastiek onder-
gingen, was er sprake van een reci-
dief (Bp maximaal -1).
In tabel 6 worden de resultaten van
de VAS-tevredenheid bij follow-up
weergegeven.
Tabel 7 en 8 geven een indruk over
het effect van de ingreep op de
beleving van de seksualiteit. Er
bleek geen verschil in coïtusfre-
quentie voor en na operatie en
eventueel gerapporteerde pijn bij
de gemeenschap voor en na de
ingreep bleek evenmin significant
verschillend.

COMPLICATIES

Eén patiënt had postoperatief een
Hb-daling door een bloeding in de
pararectale ruimte; dit hematoom
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Figuur 1. Diepste punt voorwand 
(Ba: +1.39) preoperatief (n=30)
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Figuur 2. Diepste punt voorwand 
(Ba: -1.04) na voorwandplastiek en Timesh
interpositie (n=30).
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Figuur 3. Diepste punt achterwand 
(Bp: +1.19) preoperatief (n=33).
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Figuur 4. Diepste punt achterwand 
(Bp: -2.22) na achterwandplastiek en
Timesh interpositie (n=33).

spreiding
Follow-up in maanden (gemiddeld) 9 6 -15
Leeftijd in jaren (gemiddeld) 56 33 -80
BMI in kg/m2 (gemiddeld) 26 19 -41
Eerdere prolaps OK’s (mediaan) 1 0 -6
Aantal kinderen (mediaan) 2 1-7

Tabel 1.

N %
VW+Ti 15 24,6
AW+Ti 25 41,0
VW+Ti & AW+Ti 10 16,4
VW+Ti & AW 7 11,5
VW+Ti & AW & VUE 1 1,6
VW & AW+Ti 3 4,9

Tabel 2.

gemiddeld spreiding
Opnameduur in dagen 2,5 1 -7
Bloedverlies in ml 150 50 -600
Catheterisatie in dagen 2,9 1 -17

Tabel 3.
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werd conservatief benaderd en was
zes weken nadien zonder restver-
schijnselen geheel verdwenen. Bij
één patiënt was bij de eerste post-
operatieve controle een stukje mesh
uit de urethra zichtbaar, zonder dat
de patiënt hier enige klacht van
had. Er bleek sprake te zijn van een
kleine blaasperforatie door de
mesh, vermoedelijk peroperatief
veroorzaakt bij de retropubische
plaatsing van een van de meshar-
men. Het stukje mesh werd in dag-
behandeling probleemloos en rest-
loos met de cystoscoop verwijderd.
Bij vier patiënten (6,5%) werd een
erosie van de vaginawand gecon-
stateerd, die niet groter was dan
3–4mm en eenvoudig poliklinisch
kon worden behandeld. Alle erosies
deden zich voor in de vagina ach-
terwand. Bij slechts één patiënt was
dit door de partner bemerkt, bij
geen van de overige patiënten was
dit noch door henzelf, noch door
hun partners bemerkt. Bij geen der
patiënten werd een abnormale con-
sistentie dan wel een vormverande-
ring van de vagina waargenomen
anders dan de gebruikelijke na een
eerdere prolapsoperatie.

BESCHOUWING EN 
CONCLUSIE

Dit zijn de eerste resultaten van
vaginale prolapschirurgie met geti-
taniseerde polypropyleen. Het aantal
recidieven tot nu toe is klein. De
twee beschreven complicaties zijn
niet aan het materiaal te wijten.
Belangrijkste punt van aandacht is
het risico op erosie van de vagina-
wand. Dwyer et al. rapporteerden
uit vergelijkbaar onderzoek met het
‘naakte’ polypropyleen bij 9% van
zijn patiënten een erosie van de
vaginawand. Deze bracht hij o.a. in
verband met techniek en ervaring
van de operateur.9 In 2005 publi-
ceerde R. Milani (niet dezelfde als
deze auteur) de resultaten van een
vergelijkbare studie met Prolene.10

Zoals in tabel 9 te zien is, was zijn
erosiepercentage aanmerkelijk
hoger dan die in deze studie en die
van Dwyer. Vanwege zijn resulta-
ten adviseerde hij het gebruik van
polypropyleen in de vaginale pro-
lapschirurgie uit te bannen. De
resultaten van Dwyer en deze stu-
die zijn aanmerkelijk gunstiger en
wij steunen Dwyer in zijn visie dat
het te vroeg is om het gebruik van

Domein Vóór OK Na OK P waarde
UKL Prolaps 55 (0-100) 6 (0-34) P<0.0001
UKL Overactieve blaas 40 (0-100) 32 (0-100) P 0.015
UKL Obstructieve mictie 35 (0-100) 20 (0-66) P 0.002
DKL Obstipatie 16 (0-100) 10 (0-66) P 0.003
DKL Obstructieve defaecatie 22 (0-100) 9 (0-50) P<0.0001
DKL Incontinentie voor faeces 13 (0-100) 4 (0-50) P 0.022

Tabel 4. Domeinscores UKL en DKL voor en na OK; gemiddelden met (spreiding).

Vóór OK Na OK P waarde
Score 6.82 (0-10) 6.90 (2-10) P 1,0 (N.S)

Tabel 5. Algemene kwaliteit van leven

gemiddeld spreiding
Score 8,1 5 -10

Tabel 6. Vas tevredenheid

vóór (%) na (%)
Nooit 26.4 25.5
< 1 keer per maand 9.4 13.7
1 – 2 keer per maand 24.5 17.6
1 keer per week 26.4 27.5
Meerdere keren per week 13.2 15.7
P waarde 0.85 (N.S)

Tabel 7. Coïtusfrequentie

vóór (%) na (%)
Nee 45.0 34.6
Ja, beetje 11.3 15.4
Ja, nogal 18.9 19.2
Ja, heel erg 5.7 19.6
Niet van toepassing 18.9 21.2
P waarde 0.26 (N.S)

Tabel 8. Pijn bij coïtus

R.Milani 2005 10 P.Dwyer 2004 9 deze studie 2005
Aantal patiënten 63 97 61
Materiaal Proleen Atrium Timesh
Hematoom - 2 1
Overig 1 abces 1 fistel 1 blaaslaesie
Recidief voorwand 6% 6% 3%
Recidief achterwand 6% 0% 0%
Erosie 19% 9% 6.5%
- waarvan voorwand 8 3 0
- waarvan achterwand 4 6 4

Tabel 9. Overzicht resultaten huidige onderzoek vergeleken met literatuur.

Materiaal Atrium Parietene Timesh 100% PP
100% PP 100% PP + Titaniumcoating 30nm

Filament Mono Mono Mono
Gewicht; gr/m2 90.2 36 16
Porie grootte; mm 0.8 1.6 >1.0
Dikte; mm 0.48 0.4 0.2
Treksterkte; N 800 146 >50
Krimp 12% 7% 5%
Ontstekingsreactie 17,3% PV 29% PV 13,1% PV

Tabel 10. Karakteristieken enkele polypropyleen soorten.
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polypropyleen uit te bannen, maar
zinvol te zoeken naar een verlaging
van het erosiepercentage (zie tabel
9). De techniek zal hier mogelijk
een rol spelen, dat wil zeggen het
plaatsen submucosaal en suprafas-
ciaal zou verstoring van de vascula-
risatie van het epitheel met zich
kunnen meebrengen waardoor het
materiaal ter plaatse van de incisie
niet goed wordt overdekt met gene-
zend vagina-epitheel, maar zicht-
baar blijft c.q. wordt. In die geval-
len zou ook beter gesproken
kunnen worden van exposure van
de mesh in plaats van erosie, het-
geen een actief denuderend proces
suggereert. Zorgvuldig sluiten van
de wond met volledige bedekking
van de mesh zal hier ook een rol
kunnen spelen. In tabel 10 staan
vergelijkingen tussen verschillende
soorten polipropyleen, waarbij
opvalt dat Timesh meer dan vijf
maal lichter is dan Prolene en Atri-
um, onder andere resulterend in
een minder heftige chronische ont-
stekingsreactie die verantwoorde-
lijk lijkt voor krimp en erosie of
exposure. De cijfers uit ons onder-
zoek steken gunstig af bij die van
R.Milani en Dwyer, maar zijn des-
ondanks reden voor nadere aan-
dacht. 
De goede anatomische resultaten
en de klinisch niet-waarneembare
krimp van de mesh komen overeen
met resultaten uit dierexperimen-
teel onderzoek.5

Voortgaand onderzoek met dit mate-
riaal is nuttig en nodig. Gerandomi-
seerd onderzoek naar de resultaten
van toevoeging van Timesh bij pro-
lapsoperaties zal antwoord op de
vraag kunnen geven of deze daad-
werkelijk de recidiefkans na con-
ventionele vaginale prolapschirur-
gie verlaagt en of de morbiditeit
van de behandeling zodanig laag is
dat standaardgebruik ervan zou
kunnen worden aanbevolen bij
iedere operatieve behandeling van
genitale prolaps. De resultaten uit
deze pilotstudie rechtvaardigen
naar onze mening de start van een

dergelijk gerandomiseerd onder-
zoek. Tot de resultaten van deze
RCT bekend zijn, is er geen sluitend
bewijs dat het gebruik van niet
resorbeerbaar synthetisch prothese-
materiaal de kans op een recidief
verzakking zodanig verkleint dat
gebruik ervan kan worden aanbe-
volen en dient naar onze mening
het algemeen gebruik van dergelij-
ke materialen in de vaginale pro-
lapschirurgie, anders dan in een
onderzoekssetting, voorlopig te
worden afgeraden. 
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SUMMARY
Ultralight titanized polypropylene (Timesh) was
added to conventional vaginal prolapse surgery
as an overlayer in patients with a recurrent vag-
inal prolapse in order to test the hypothesis that
the use of this artificial prosthesis would lower
the chance of prolapse recurrence and to identi-
fy the morbidity of its use. The results of this
pilotstudy are promising; the recurrence rate is
low and the morbidity acceptable. A randomi-
sed controlled trial with the use of this mesh in
patients who undergo vaginal prolapse surgery
might provide the solution to the debate about
the value of its use.
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INTRODUCTIE

Urine-incontinentie vormt een
groot gezondheidsprobleem onder
de vrouwelijke bevolking. De
prevalentie bedraagt 25–57% en
bestaat voor 50% uit stressinconti-
nentie en voor 40%  uit gemengde
incontinentie.1,2,3 Door de jaren heen
zijn diverse chirurgische behandel-
methoden ontwikkeld, waarbij
tegenwoordig voor stressinconti-
nentie de tension free vaginal tape
(TVT) als de gouden standaard
geldt. Hierbij wordt een bandje
spanningsvrij onder de mid-urethra
gelegd, zodat de urethra bij druk-
verhogende momenten minder kan
uitzakken en dichtgedrukt wordt
tegen dit bandje. Echter blaas- en
ureterletsels, maar ook ernstigere
complicaties (soms met fatale
afloop) zijn bekend van de TVT-
techniek. Om die reden werd in
2001 een modificatie ontwikkeld
waarbij het bandje via de mem-
brana obturatoria naar het boven-
been loopt, de zogenaamde trans-
obturator tape (TOT).4 Er zijn
inmiddels twee technieken beschre-
ven van deze methode, namelijk
inside-out (hiertoe behoort TVT-O®)
en outside-in (hiertoe behoort
Monarc®).4,5 Het verschil tussen
deze methoden is de wijze van
plaatsen van het instrumentarium
voor het inbrengen van het bandje.
Bij de inside-out-techniek wordt dit
instrument via de vagina door de
membrana obturatora naar het
bovenbeen geleid, terwijl bij de
outside-in-techniek de omgekeerde
richting (dus vanaf het bovenbeen
via de membrana obturatoria naar
de vagina) wordt gevolgd. Het

bandje wordt vervolgens bij beide
technieken altijd via de vagina naar
het bovenbeen gebracht (dus altijd
inside naar outside). Beide technie-
ken claimen veilig te zijn met
betrekking tot bescherming van
blaas en urethra, omdat onder het
niveau van de mm. levator ani
wordt gewerkt. In deze studie
hebben wij de twee technieken
vergeleken met betrekking tot
intra-operatieve kenmerken, veilig-
heid, kortetermijnresultaten en
complicaties.

STUDIEOPZET

Prospectief vergelijkende studie.

MATERIAAL EN METHODEN

105 vrouwen met een indicatie voor
een operatie vanwege stressinconti-
nentie werden geïncludeerd in de
studie. Van hen ondergingen 53
patiënten een TVT-O®- en 52 patiën-
ten een Monarc®-procedure. Geïn-
cludeerd werden alle vrouwen met
een aangetoonde stressincontinen-
tie (SUI), hetzij bij lichamelijk
onderzoek dan wel bij urodyna-
misch onderzoek, die hiervoor een
operatie zonder bijkomende uro-
genitale ingreep behoefden. De
patiënten kregen een van de twee
ingrepen toegewezen door een
medewerker die in het geheel niet
op de hoogte was van de patiënt-
karakteristieken. Exclusiecriteria
waren relevante urge-incontinentie,
een postmictieresidu van >100cc,
een blaascapaciteit van <150 cc en
recidiverende blaasontstekingen.
Voorafgaand aan de operatie werd
lichamelijk onderzoek, urodyna-

misch onderzoek en cystoscopie
verricht volgens ICS-standaarden.6

De ingreep werd uitgevoerd door
twee gynaecologen en twee arts-
assistenten, allen in het begin van
hun leercurve voor deze technie-
ken. Cystoscopie tijdens de ingreep
werd alleen verricht in geval van
bloederige urine. In beide technie-
ken wordt gebruikgemaakt van een
macroporeus, monofilament poly-
propyleen bandje. Alle patiënten
kregen perioperatief augmentin dat
werd gecontinueerd gedurende
1 week postoperatief. Indien een
patiënte postoperatief na 2 tot
3 micties niet residuloos (<150 cc)
kon uitplassen werd een catheter
voor de nacht ingebracht. Follow-
up bestond uit anamnese, lichame-
lijk onderzoek en flowmetrie
2 maanden postoperatief. Pre- en
postoperatief werd een Kwaliteit-
van-leven-vragenlijst ingevuld
volgens de korte versie van de
Incontinence Impact Questionnaire
en de Urodynamic Stress Inventory.
7,8 Deze vragenlijsten zijn ziekte-
specifiek en gevalideerd voor de
Nederlandse populatie. De gege-
vens werden bewerkt met SPSS 11.5
(Windows-versie). Student-T- en X2-
test werden gebruikt waar van
toepassing. Een p-waarde van
kleiner dan 0,05 werd significant
geacht.

RESULTATEN

De gemiddelde leeftijd in de TVT-
O-groep bedroeg 49,3 (SD 9,2) en in
de Monarc-groep 49,8 (SD 10,8). Er
waren geen verschillen in pariteit
en menopausale status. Alle vrou-
wen hadden dagelijks optredend

Kwaliteit van leven, maar kwaliteit-van-leven-vragenlijst

TVT oud…TOT in or out? 
Kortetermijnuitkomst van twee technieken
Verslag van een presentatie op het gynaecongres november 2005.
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urineverlies en waren niet verschil-
lend met betrekking tot prolaps-
stadiëring. Tabel 1 laat de intra-
operatieve kenmerken zien van de
twee technieken. De meeste patiën-
ten kregen algehele narcose. Er was
geen significant verschil in opera-
tieduur en hoeveelheid bloed-
verlies. Eenmaal trad bloederige
urine op tijdens de ingreep in de
Monarc-groep, hiervoor werd
cystoscopie verricht. Er was geen
blaaslaesie te zien. In de Monarc-
groep was eenmaal een tweede
procedure nodig in verband met
een intravaginaal verlopende tape.
Dit werd tijdens de ingreep reeds
ontdekt. Er traden geen complica-
ties op in de zin van vaat- of
zenuwletsel, bloeding of hema-
toom, blaas- of ureterletsel. Cathe-
terisatie voor meer dan 24 uur was
nodig bij 9 patiënten in de TVT-O-
groep en bij 7 patiënten in de
Monarc-groep. Het aantal micties
voordat een residu <150 cc optrad,
was gemiddeld 2 à 3 met een
gemiddeld residu voor ontslag van
35 cc. Tabel 2 laat de effectiviteit op
basis van anamnese zien van beide
ingrepen na 2 maanden. In beide
groepen trad een significante ver-
betering van de stressincontinentie
op: rond de 90% van de vrouwen
gaf aan klachtenvrij te zijn. Tussen
de groepen onderling was geen
significant verschil in verbetering
of genezing aan te tonen. In de
Monarc-groep was 1 patiënte die na
2 maanden een verslechtering van
haar SUI aangaf. In tabel 3 staan de
veranderingen van urgeklachten
beschreven. Er is geen significant
verschil aan te tonen tussen beide
groepen wat betreft het verbeteren,
verslechteren of ontstaan van de
novo urgeklachten. In de Monarc-
groep was 1 patiente die een de
novo urge aangaf na 2 maanden. 
Tabel 4 toont de resultaten van de
kwaliteitvan-leven-vragenlijsten. Er
is een significante toename van
kwaliteit van leven in beide groe-
pen, onafhankelijk van de gebruik-
te techniek. 

BESCHOUWING

De effectiviteit van transobturator
tape is inmiddels uitvoerig be-
schreven met een follow-up range
variërend van 6 tot 16 maanden. 9-12

Studies die TOT met TVT hebben
vergeleken, laten een gelijk gene-

zingspercentage zien dat varieert
tussen 80-98%.12-14 Onze studie
bevestigt deze resultaten; 90% van
de vrouwen was klachtenvrij. Er
worden weinig tot geen compli-
caties beschreven; met name in de
beginfase werd nog een enkel
blaas- of ureterletsel gemeld bij de
outside-in-techniek, echter met de
introductie van de wijsvinger als
geleider van het instrumentarium
verdween ook deze. Er zijn enkele
case reports die een infectie of een
geïnfecteerd hematoom van de
obturatorloge beschrijven.15,16 In
onze studie traden geen blaas- of
ureterletsels op en ook geen andere
complicaties. Dit kan te maken

hebben met de kleine aantallen
patiënten. Echter de ingreep werd
verricht door vier verschillende
operateurs van wie er twee zonder
enige ervaring zijn begonnen. In
een cadaverstudie werd beschreven
dat de afstand tussen het bandje en
het obturatorkanaal (dat vitale
structuren als arterie, vene en
nervus bevat) bij de inside-out-
techniek iets kleiner is dan bij out-
side-in. 17 Dit zou kunnen beteke-
nen dat de inside-out-techniek
minder veilig zou zijn dan outside-
in. Daarentegen beschrijft Bonnet et
al dat de circumflexe tak van de a.
obturatoria, die over de externe
rand van de ramus loopt, minder

TVT-O Monarc P value
Duur operatie(min, gem ±SD) 16,2 ± 4,8 15,2 ±3,6 0,321

Bloedverlies(ml, gem ± SD) 55,9 ± 34,1 65,9 ± 50,1 0,901

Postoperatieve catheterisatie
(i.v.m. moeizame mictie of urineretentie)
Geen catheter 83 % 87 % 0,4392

Wel catheter>24 uur 17 % 13 %

1. Student T-test (independent samples, two-sided)
2. X2-test 

Tabel 1. Intra- en postoperatieve kenmerken.

TVT-O Monarc p value 
p value p value Tussen
in groep in groep Groepen

geen stressincontinentie 93 %

<0,00011

86 %

<0,00011 0,8992verbeterd 5 % 9 %
gelijk gebleven 2 % 3 %
verslechterd 2 %

1. X2-test, vergelijking met pre-operatieve situatie
2. X2-test, vergelijking tussen beide technieken

Tabel 2. Anamnestisch stressincontinentie (na twee maanden).

TVT-O Monarc p value 
p value p value Tussen
in groep in groep Groepen

Urge-incontinentie
voor operatie 19 % 0,041 27 % 0,0121 0,3562

na operatie 9 % 14 % 0,0592

Veranderingen urge-incontinentie
verdwenen 9 % 16 %
onveranderd afwezig 79 % 66 %
onveranderd aanwezig 9 % 11 %
verslechterd 2 % 5 %
de novo aanwezig 0 % 2 %

1. X2-test, vergelijking met pre-operatieve situatie
2. X2-test, vergelijking tussen beide technieken

Tabel 3. Uitkomsten t.a.v. urge-incontinentie na twee maanden.
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kans op beschadiging zou lopen bij
de inside-out-techniek.18 In onze
studie zijn deze (theoretische)
verschillen in veiligheid (nog) niet
naar voren gekomen. Ook zagen
wij nauwelijks de novo urgeklach-
ten (2%). Dit komt overeen met de
getallen in 
de literatuur die rond de 5–6%
liggen. 9-12 Mellier et al deed een
meta-analyse van 204 patienten in
9 landen die een Monarc onder-
gingen. Na 6 maanden was van 193
patiënten follow-up beschikbaar.
4% kreeg een de novo urge. 19 Bij
TVT worden percentages beschre-
ven tussen 5–25%, mogelijk dat dit
bij TOT dus iets lager ligt. Lange-
termijndata zijn nodig om hier een
duidelijk antwoord op te krijgen.
Concluderend lijkt TOT een veilige,
snelle operatie die makkelijk te
leren is en weinig tot geen compli-
caties intra- en postoperatief geeft.
De te nemen route lijkt vooralsnog
niet uit te maken; effecten op lange
termijn zijn nog onduidelijk. Bij
gunstige effectiviteit op lange
termijn verdient deze techniek
onzes inziens zeker een plaats in
het chirurgisch arsenaal ter
behandeling van stressinconti-
nentie.
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Casus. Een zwangere vrouw, G3P2,
werd naar ons ziekenhuis verwezen
door de verloskundige in verband
met minder leven voelen en foetale
bradycardieën bij auscultatie. De
zwangerschapsduur bedroeg 30+3
weken. Bij cardiotocografie werd
een strak patroon gezien met diepe
deceleraties, zonder uteriene con-
tracties. Echografisch onderzoek
toonde weinig kindsbewegingen bij
krap vruchtwater (diepste verticale
poel 3 cm). Navelstrengomstrenge-
ling om de hals werd door kleuren
Doppleronderzoek uitgesloten. Er
werd een normaal bloedstroompro-
fiel in de arteria umbilicalis gezien
(PI 0,97). Differentiaal diagnostisch
werd gedacht aan foetale nood bij
een partiële abruptio placentae, een
foetomaternale bloeding dan wel
een intra-uteriene infectie, hoewel
voor geen van deze drie complica-
ties evidente symptomen aanwezig
waren. Er werd met spoed een
sectio caesarea verricht. Het vrucht-
water was helder. Er werd een jon-
gen geboren met een geboorte-
gewicht van 1615 gram. De Apgar-
score bedroeg 9/9/9. De pH-waar-
den uit arterieel en veneus navel-
strengbloed waren respectievelijk
7.05 en 7.29. In verband met respira-
toir distress-syndroom graad I
kreeg het kind gedurende enkele
dagen respiratoire ondersteuning
middels continue positieve lucht-
wegdruk (CPAP) waarna hij goed
opknapte. Het verdere neonatale
beloop was ongecompliceerd.
Macroscopisch onderzoek van de
placenta liet een centraal geïnsereer-
de navelstreng zien, die ingesnoerd
werd door een fibreuze streng van
de amnionlaag (Figuur 1.). De lengte
van deze amnionstreng was 14 cm.

Het ingesnoerde stuk navelstreng
maakte elf windingen rond deze
fibreuze streng, over een afstand
van circa 11 cm. Deze windingen
eindigden op de plaats waar de
fibreuze streng de navelstreng met
een knoop afsnoerde. Microscopisch
onderzoek van de navelstrengvaten
ter plaatse van de amniotische
streng toonde aan dat de vaten ver-
wijd en gestuwd waren. 
Amnionstrengen zijn zeldzame
afwijkingen (prevalentie 7.7:10.000)
van onbekende etiologie. Deze
strengen kunnen leiden tot ringvor-
mige constricties van foetale extre-
miteiten en zelfs tot volledige
amputatie van ledenmaten. Bij ante-
nataal echografisch onderzoek

wordt dikwijls een zwelling van de
extremiteit distaal van de constrictie
gezien. Zoals beschreven in deze
casus, kunnen amnionstrengen in
zeldzame gevallen ook tot afsnoe-
ring van de navelstreng leiden en
de placento-foetale circulatie in
gevaar brengen. Derhalve dient
afsnoering van de navelstreng door
een amnionstreng, evenals strakke
omstrengeling van de navelstreng
om de nek of een extremiteit, een
plaats te hebben in de differentiaal
diagnose van deze vorm van foetale
nood. Bij acute afname van kindsbe-
wegingen met CTG-veranderingen
adviseren we naar deze afwijkingen
te zoeken bij echoscopisch onder-
zoek.

Foetale nood ten gevolge van
insnoering van de navelstreng 
door een amnionstreng
E. LOPRIORE1 EN D. OEPKES2

1 KINDERARTS-NEONATOLOOG, AFDELING NEONATOLOGIE LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

2 GYNAECOLOOG, AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

Figuur 1. Sterk gestuwde navelstreng door insnoering via een amnionstreng. 
De groene pijl wijst de insnoering door de amnionstreng ter hoogte van de navelstrenginsertie
aan. De witte pijl wijst de insnoering van de navelstreng 11 cm distaal van de insertie. 
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ABSTRACT
Fetal distress due to umbilical cord compres-
sion caused by amniotic bands.
An emergency caesarean section was perfor-
med in a pregnancy presenting with severe
fetal distress at 30 weeks' gestation. Examina-
tion of the placenta showed constriction of the
umbilical cord by amniotic bands.

(FINANCIËLE) 
BELANGENVERSTRENGELING
geen

TREFWOORDEN
amnionstreng
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2300 RC Leiden
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De algemene kwaliteitsnormen van
de NVOG zijn recent herzien en
aangenomen op de algemene
ledenvergadering in november
2005. Nieuwe eisen aan de beroeps-
uitoefening en wettelijke bepalin-
gen maakten herziening van de
kwaliteitsnormen daterend uit 2000
noodzakelijk. 

DOEL

De kwaliteitsnormen vormen een
richtsnoer voor de gynaecologische
praktijkvoering in de ziekenhuizen
en beschrijven de randvoorwaar-
den om de patiëntenzorg kwalita-
tief op niveau aan te bieden. De
normen beschrijven met name wát
er dient de gebeuren en niet hóé de
zorg wordt geleverd. De Commis-
sie Visitatie zal de algemene kwali-
teitsnormen hanteren bij de kwali-
teitsvisitaties. De normen zijn
openbaar; in een voorkomend
geval zullen ook anderen, zoals bij-
voorbeeld de rechter, deze normen
als criteria hanteren bij de beoorde-
ling wat redelijkerwijs van een
gynaecoloog mag worden ver-
wacht.

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

De algemene kwaliteitsnormen van
de NVOG zijn gebaseerd op het
Model Kwaliteitsnormen opgesteld
door de LSV in 1995. De geactuali-
seerde versie is te lezen als een
kaderstuk waarin nota’s en andere
documenten met betrekking tot
kwaliteitsbeleid van de verenging
zijn verwerkt, alsmede wettelijke
bepalingen. De nieuwe versie sluit
aan bij de aanbevelingen over de
brede maatschappelijke professio-
nele verantwoordelijkheden van de
arts, zoals recent beschreven in het
Physicians’ Carter, een internatio-

naal handvest opgesteld in 2002.1

De Koepel Kwaliteit nam het initia-
tief tot de herziening en het concept
is ter beoordeling voorgelegd aan
het bestuur van de NVOG, de
Beroeps Belangen Commissie, de
Werkgroep Psychosomatische Obst-
etrie en Gynaecologie, de Commis-
sie Gynaecoloog en Recht, de
Nederlandse Vereniging voor Zie-
kenhuizen en MediRisk. Vele
opmerkingen en aanvullingen uit
deze gremia zijn verwerkt. Tenslot-
te heeft de ledenvergadering de
kwaliteitsnormen met overweldi-
gende meerderheid van stemmen
vastgesteld.

INHOUD

De nota beschrijft de algemene
eisen die zijn te stellen aan de
beroepsuitoefening; hierin zijn
opgenomen de competentiegebie-
den waaraan de specialist moet vol-
doen, zoals die voortaan worden
gehanteerd door de MSRC.2 Verder
dient de gynaecoloog te werken
binnen de wettelijke kaders (zoals
de wet BIG, de WGBO,  Klachten-
wet en Privacywet). In de paragraaf
‘Informatie aan de patiënt’, wordt
expliciet het informed consent
genoemd en het belang dit vast te
leggen in het dossier.  
De gynaecoloog is, als iedere arts,
gehouden aan de gedragsregels
opgesteld door de KNMG, waarin
zijn begrepen de regels omtrent
sponsoring, omgang met gunstbe-
toon en het voorkomen van belan-
genverstrengeling. 
De randvoorwaarden voor kwalita-
tief goede zorg zijn omschreven:
continuïteit van zorg, faciliteiten
die ter beschikking moeten staan,
verslaglegging en communicatie,
overlegstructuren en werkafspra-
ken. Ten behoeve van de continuï-

teit van zorg is expliciet genoemd
de noodzaak tot beschikbaarheid
van vakbrede expertise tijdens de
diensten. 
De zorg voor kwaliteit (en de kwa-
liteitszorg, het continu verbeteren
met de kwaliteitscyclus), waarin
begrepen, het opstellen van proto-
collen, het ontwikkelen van aan-
dachtgebieden, het zorgvuldig toe-
passen van nieuwe technieken, een
goede registratie en evaluatie van
de geleverde zorg, is in de nota
beschreven. Ook impliciete normen
die tijdens visitaties al werden
gehanteerd, zijn nu expliciet
gemaakt, bijvoorbeeld aangaande
de dienstoverdracht.
Algemene eisen voor registratie en
herregistratie zijn gehandhaafd,
maar de eis voor extramuraal wer-
kende gynaecologen om een vorm
van samenwerking te hebben met
gynaecologen in een ziekenhuis is
komen te vervallen (Kaderbesluit
MSRC). Dit laatste is van belang
voor de zelfstandige behandelcen-
tra (ZBC’s). De algemene kwali-
teitsnormen van de NVOG zijn
openbaar en staan op de website
van onze vereniging: www.nvog.nl
> nvog > richtlijnen > kwaliteits-
normen.

DE PRAKTIJK

Opstellen is één, maar NVOG-
brede implementatie van de nor-
men is daarmee nog niet gereali-
seerd. Heeft u de nieuwe
kwaliteitsnormen al doorgenomen
en voldoet u eraan?
Bij visitatie blijkt nog al eens dat
dat niet het geval is. Dat betekent
dat sommigen van ons kwetsbaar
zijn in de beroepsuitoefening en dat
verbetering gewenst is, ook voor de
beroepsgroep als geheel. Daarom is
het raadzaam de nieuwe Algemene

Uit de Koepel Kwaliteit 

Nieuwe Algemene Kwaliteitsnormen
NVOG – voldoet u eraan ? 
FRANS REIJNDERS EN MARTIJN HERINGA

NAMENS DE KOEPEL KWALITEIT
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Kwaliteitsnormen te agenderen op
de maatschap-/vakgroepvergade-
ring en ze punt voor punt langs te
lopen. Doet u dat jaarlijks en legt u
over de resultaten en verbeterplan-
nen verantwoording af in het jaar-
verslag, dan voldoet u direct aan de
nieuwe normen en staat uw kwali-
teitszorg al op een hoog plan. Is dat
bij u nog niet het geval, dan weet u
nu wat u te doen staat!

1. Medical professionalism in the new
millennium: a physicians’ charter
Lancet 2002; 359, 520-22.

2. Kaderbesluit CCMS: de algemene
eisen voor de opleiding, registratie
en herregistratie van medisch
specialisten en voor de erkenning
van opleiders, plaatsvervangend
opleiders, stageopleiders en oplei-
dingsinrichtingen? Staatscourant,
14 december 2004

CORRESPONDENTIEADRES:
kwaliteit@nvog.nl
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Op pagina 7 van de februari-aflevering van dit tijdschrift stond een advertentie met als titel: ‘Navelstrengbloed:
een rijkdom aan stamcellen‘ (cursivering van de auteur). Een foto toont een jonge vrouw die tevreden kijkend een
pasgeborene aan haar hart drukt, begeleid door een tekst waarin met wat gehusselde begrippen uit de moderne
transplantatie-immunologie, zoals autologe en allogene stamceltransplantatie, aandacht wordt gevraagd voor de
activiteiten van de ‘Stichting Cryo-Save’ uit Zutphen. Deze doet, blijkens haar website1, in stamcellen en maakt
deel uit van een organisatie die actief is in tenminste 29 landen, met een hoofdkantoor in Zwitserland.

Laat ik dit vooropstellen: navelstrengbloed is een nuttige bron van haematopoëtische stamcellen. Als zodanig
vormt het een interessant alternatief voor beenmergtransplantatie. De vraag waar wij als beroepsgroep voor
gesteld worden is echter: moeten wij meewerken aan het opslaan van navelstrengbloed voor eigen (autoloog) toe-
komstig gebruik in commerciële banken, of dienen wij onze patiënten te counselen in de richting van altruïstische
donatie voor algemeen (allogeen) gebruik? In tegenstelling tot onze zustervereniging de Royal College of Obste-
tricians and Gynaecologists die het commercieel verzamelen en opslaan van navelstrengbloed voor toekomstig
eigen gebruik afwijst 2 heeft onze vereniging nooit een standpunt ingenomen. Sterker nog, waar de Royal College
van oordeel is dat er onvoldoende wetenschappelijke basis is voor de cryopreservatie van eigen navelstrengbloed
duldt onze vereniging in haar wetenschappelijk tijdschrift en op haar wetenschappelijke bijeenkomsten de ‘stich-
ting Cryo-Save’ die zegt gespecialiseerd te zijn in de logistiek, verwerking en bewaring van stamcellen uit navel-
strengbloed, en die trots (maar zonder nadere details) vermeldt actief lid te zijn van ‘een internationaal weten-
schappelijk orgaan op het terrein van stamcelonderzoek’.

Niemand betwist de waarde van het altruïstisch afstaan van navelstrengbloed voor opslag in centrale bloedbanken
en later gebruik in het kader van allogene haematopoëtische stamceltransplantatie. Navelstrengstamcellen zijn
jong, zij delen gemakkelijk en zijn, vanwege hun immunologische immaturiteit, minder immunogeen dan haema-
topoëtische stamcellen uit het beenmerg. Zij veroorzaken minder Graft-versus-Host reacties dan beenmergcellen en
zijn bovendien gemakkelijker verkrijgbaar 3. Opslag is mogelijk, dus er is geen last-minute beenmergverzameling
bij een ziek iemand nodig, en men kan donaties van verschillende donoren combineren doordat bij navelstreng-
cellen HLA-typering minder nauw luistert. Ieder nadeel heeft echter ook zijn voordeel: allogene haematopoëtische
stamcellen kennen niet alleen een Graft-versus-Host reactie, maar ook, als onderdeel daarvan, een Graft-versus-
Leukemia-cell reactie waardoor resterende leukemiehaarden alsnog kunnen worden opgeruimd: de (vele) getrans-
planteerde allogene stamcellen herkennen de (weinige) overgebleven vitale restjes tumorweefsel als ‘vreemd’,
ruimen deze op, en nemen hun plaats in. Dit laatste fenomeen wordt door oncologen juist als een van de belang-
rijkste voordelen van allogene boven autologe transplantatie gezien. Commerciële stamcelbanken wijzen erop dat
het opgeslagen navelstrengbloed ook voor broers en zussen van het kind gebruikt kan worden. Inderdaad is de
kans 1 op 4 dat deze compatibel zijn. Het opslaan van navelstrengbloed in gezinnen met genetische afwijkingen
die met stamcellen te genezen zijn heeft dus soms wel degelijk zin. Het zijn echter niet deze hoog-risico gezinnen,
waar de folder uit de Blije Doos zich op richt. Deze is namelijk bedoeld voor iedereen, voor de gewone aanstaande
ouders die ‘het beste voor hun baby willen’, en bij wie zulk een genetische afwijking niet in de familie voorkomt.
“It’s a once in a lifetime opportunity, no one gets a second chance to collect his cord blood”.

Waarom zijn niet alleen onze Britse zustervereniging, maar ook onze Amerikaanse beroepsgenoten, en de Zweden,
de Spanjaarden, de Belgen, de Fransen en de Italianen er dan tegen? En waarom adviseert een werkgroep van de
Europese Unie in 2004 centrale banken voor allogene stamcellen te steunen en deelname aan commerciële banken
voor autologe stamcellen te ontmoedigen 4?

Daar zijn nogal wat argumenten voor. Ten eerste, de kans dat iemand zelf van die opgeslagen cellen ooit gebruik
maakt is klein 5. De EU commissie begroot deze op minder dan 1 op 20.000, de autologe stamcelbanken zelf komen
(uiteraard) met heel wat gunstiger cijfers. Cryo-Save bijvoorbeeld spreekt van ‘minstens één op zeshonderd’ en
‘indien men rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen, en dan enkel nog die in de cardiologie, dan stijgt de
kans tot één op acht’ 1. Merkwaardig genoeg citeert Cryo-Save in zijn NTOG-advertentie een Belgisch onderzoek
uit 2006 dat als conclusie heeft dat autologe (beenmerg) stamcellen géén bijdrage leveren aan het herstel na een
hartinfarct. 6. 

Ingezonden brief
Een sigaar uit eigen (blije) doos
J.L.H. EVERS

GYNAECOLOOG, ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
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De het meest voor autologe stamceltransplantatie in aanmerking komende ziekte lijkt acute leukemie te zijn, echter
hier zijn de reguliere behandeling en allogene stamceltherapie zo succesvol dat maar weinig patiënten van auto-
loge stamcellen gebruik zullen hoeven maken 3. Daarnaast is het natuurlijk helemaal de vraag of het wel zo ver-
standig is bij ziekten met een mogelijk erfelijke component gebruik te maken van de transplantatie van stamcellen
die zelf die component ook weer kunnen dragen. Cryo-Save noemt in zijn NTOG-advertentie de eerste geslaagde
stamceltransplantatie bij een kind met een aangeboren vorm van bloedarmoede. Dit betrof echter (juist vanwege
die erfelijke component) een allogene transfusie van navelstrengbloed.
De hoeveelheid bloed die je uit een navelstreng kunt verzamelen is beperkt, dat weten wij allemaal. Te beperkt
voor transfusie van een volwassene. Dus vooralsnog kunnen alleen kinderen van hun eigen bloed gebruik maken.
Er loopt echter onderzoek dat aantoont dat de hoeveelheid navelstrengstamcellen uit één donatie in vitro ver-
menigvuldigd kan worden 7. In dat geval komt transfusie ook voor volwassenen met een bloedziekte of beenmerg-
depletie binnen bereik. Het is nog onbekend hoeveel stamcellen nodig zijn bij de (nog steeds theoretische) bestrij-
ding van degeneratieve ziektes als Alzheimer en Parkinson. De mooie folders met blije ouders suggereren een
therapie voor allerlei ernstige ziektes: ‘bloed- en spierziektes, hersen- en zenuwaandoeningen, diabetes, hartin-
farct’. Ook hier geldt echter: in het onwaarschijnlijke geval dat autologe stamcellen nodig zijn zit het beenmerg (en
het perifere bloed, en het vetweefsel, en andere organen) er vol mee.
Bent u wel eens daadwerkelijk bij een verzoek om navelstrengbloedverzameling betrokken geweest? Nee? Dat
komt. Juist op het moment dat er van alles gebeurt op de VK (en elders) en iedereen druk is met allerlei activiteiten
dient één van de medewerkers zich bezig te gaan houden (meteen na de geboorte van het kind en liefst vóór de
geboorte van de placenta) met het steriel verzamelen van zoveel mogelijk bloed, het verwerken, verpakken, het
invullen van de bijgeleverde documenten, de administratie en het verzenden. Om nog maar te zwijgen over de
situatie bij een thuisbevalling, of bij een meerlinggeboorte (50% korting bij Cryo-Save!), of een sectio. Bij een altruï-
stische donatie aan een centrale bank zie je bij onverhoopte obstetrische problemen of bij personeelsgebrek gemak-
kelijk af van donatie, bij het verzamelen van navelstrengbloed voor eigen toekomstig gebruik is het contract gete-
kend, de verwachtingen van de jonge ouders hooggespannen.
En wat gebeurt er als de stamcelbank springt? Wat zijn de garanties voor de deelnemer dat zijn ingevroren stam-
cellen elders worden ondergebracht? Het wordt snel duidelijk dat er geld (‘rijkdom’) zit in stamcellen, dus zal het
aantal banken snel toenemen. Maar welke blijven over? Welke overleven de nieuwe EU Cell & Tissue Directive
2004/23/EC 8? Wat gebeurt er met de andere?
Mijn belangrijkste bezwaar tegen privé-bankieren is echter dat het het solidariteitsbeginsel ondermijnt. Hoe meer
mensen hun navelstrengbloed particulier onderbrengen (met een zeer kleine kans op de noodzaak van eigen
gebruik) hoe minder er altruïstisch zal worden gedoneerd (met een goede kans op allogeen gebruik). Ook degenen
die het niet breed hebben moeten van stamceltransplantatie kunnen profiteren.
En dat brengt ons bij het laatste punt: wat kost het? Cryo-Save rekent € 125 voor administratiekosten, de afname-
set, het verzenden, de bewerking en de bewaring, nog eens € 495 voor ‘bewerking in het laboratorium’, € 755 voor
de eerste 20 jaar cryopreservatie, samen € 1375. En desgewenst nogmaals € 755 (‘plus inflatiecorrectie’) voor nóg
eens 20 jaar. Maar ‘voor de afgifte van stamcellen, op verzoek van de behandelend arts, en voor het transport ervan
naar de plaats van behandeling’ (wat volgens de deskundigen dus bijna nooit nodig zal zijn) ‘worden geen extra
kosten gerekend’ 1.
Dat betekent, als wij de cijfers van de EU werkgroep hanteren, dat één transplantatie tenminste 27,5 miljoen Euro
zal kosten (20.000 x € 1375), en als we van de cijfers van Cryo-Save zelf uitgaan, tussen de € 11.000 (8 x € 1375) en
€ 825.000 (600 x € 1375). Er zijn banken met een minder gunstig rendement. Navelstrengbloed: een rijkdom aan
stamcellen.

In conclusie: de NVOG moet een standpunt innemen ten aanzien van het afnemen en bewaren van navelstreng-
bloed. Dit geldt zowel voor later autoloog als voor allogeen gebruik. Het verdient aanbeveling daarbij aansluiting
te zoeken bij onze Europese zusterverenigingen (die wellicht inmiddels aan bijstelling van hun standpunt toe zijn),
en bij de aanbevelingen van de EU: de kans dat een kind in de toekomst gebruik zal maken van zijn eigen opgesla-
gen navelstrengbloed is volgens de huidige stand der wetenschap verwaarloosbaar, de toekomstige therapeutische
mogelijkheden zijn zeer hypothetisch, en tot heden is er geen indicatie dat onderzoek zal leiden tot toepassing op
grote schaal van transfusie met iemands eigen navelstrengbloed. 
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SAMENVATTING
Het verlenen van gastvrijheid, tijdens zijn
vergaderingen en op de bladzijden van dit
tijdschrift, door de NVOG aan bedrijven en
organisaties die zich toeleggen op opslag van
navelstrengbloed voor later eigen gebruik
wordt ter discussie gesteld. De vereniging
wordt uitgenodigd een standpunt in te nemen.

TREFWOORDEN
Navelstrengbloed, stamcellen, standpunt

SUMMARY
Offering hospitality, during its meetings and on
the pages of this journal, by the Dutch Society
for Obstetrics & Gynaecology, to companies
and organisations specializing in storage of
umbilical cord blood for later own use is under
discussion. The Society is invited to determine
its position.

VERKLARING 
BELANGENVERSTRENGELING
(Financiële) belangenverstrengeling: geen

CORRESPONDENTIEADRES
Prof. Dr J.L.H. Evers
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde
RVE Erfelijkheid, Voortplanting & Kind
Academisch ziekenhuis Maastricht
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Email adres: jev@sgyn.azm.nl

Reactie van het bestuur
Het bestuur van de NVOG beraadt zich over de noodzaak een standpunt in te nemen betreffende het opslaan van
navelstrengbloed voor eigen gebruik. Er zijn afspraken gemaakt tussen de NVOG en de uitgever van het NTOG
over het beleid bij plaatsen van advertenties. Zonodig heeft de NVOG de mogelijkheid advertenties te weigeren,
maar in het algemeen vertrouwen wij erop dat de lezers van het NTOG in staat zijn de waarde en betekenis van
advertenties zelf te beoordelen. Inkomsten uit advertenties zijn een belangrijke bron om de uitgave van het NTOG
mogelijk te maken, zodat de leden kennis kunnen nemen van wetenschappelijke en opiniërende stukken als die
van collega Evers.

Met vriendelijke groet
Frans Reijnders
1e secretaris NVOG
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NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE

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

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de voort-
planting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de
uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
komsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing
van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefe-
naars van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking
komende organen en instanties.
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Wie zou niet ingehouden, maar
toch wat opgewonden het onver-
wachte bericht van Gardenia
Garrels of Noe Ashmore openen.
Alsof Robert de Niro of Julia
Roberts je de hoofdprijs van de
Nationale Postcode Loterij persoon-
lijk thuis komt brengen. Met trillen-
de vingers open je het bericht:

V/agra $ 3,31
Val/um $ 1,21
C/alis $ 3,75
Amb/en
Som&
Mer/dia
X&nax

Ondanks alle virus en spam soft-
ware die ik geïnstalleerd heb drin-
gen deze berichten dagelijks in
groten getale mijn mailbox binnen. 
Maar het is maar een fractie van
alle zogenaamde wel algemeen
geaccepteerde en ongewenste
berichten. De adresgroepen, waar
ik inmiddels ongewenst deel vanuit
maak, en de bestandjes waar mijn
adres tussen prijkt zijn ontelbaar.
Ik wil niet weten wanneer de
stomazuster op huwelijksreis is. Ik
wil niet wekelijks op de hoogte
gehouden worden van de bezet-
tingspercentages van de Afdeling
dermatologie, ik wil niet uitgeno-
digd worden voor congressen en
bijeenkomsten of peer-groups
waarvoor ik nog nooit enige
belangstelling heb getoond. Ik wil
best meedoen met kettingbrieven
voor Amnesty International of Art-

sen Zonder Grenzen, maar niet
voor een BMW of anders bergen
'ongeluk'.
Frustrerend zijn ook de tegenstan-
ders, die altijd achter hun computer
– online – direct reageren zonder de
broodnodige pauzes in te lassen.
Staan die collegae nooit op de OK,
of lopen zij nooit visite?

E-mail verdringt persoonlijk
contact
Bellen met klanten en collega’s
dat gebeurt steeds minder, zo blijkt
uit de ICT Barometer van Ernst &
Young.
Het ouderwetse persoonlijke contact
wordt steeds meer vervangen door 
e-mail.
De laatste vijf jaar zijn werknemers
20% minder gaan communiceren met
klanten en collega’s en 80% meer gaan
mailen.
(Spits)

Ik verlang naar de tijd dat we even
bij onze buren langsgingen om een
praatje te maken en dat we eens een
kaartje of een brief schreven of ont-
vingen. Ik verlang naar de tijd waar
het aantal kopieën bepaald werd
door het menselijke geduld en het
aantal carbonvelletjes dat de tekst
toeliet.
‘Vroeger’ ging je op vakantie met
een goed boek, of medische litera-
tuur, wat zonnebrandolie en dege-
ne die niet resoluut kon breken met
de dagelijkse sleur liet de NRC
bezorgen op de vakantiestek of

zorgde dat hij binnen een dag wist
waar de Telegraaf vers bij de
croissants werd geleverd. Een tech-
neut die niet las scharrelde de hele
dag met zijn wereldontvanger om
de stichtelijke en informatieve
teksten van de Wereld Omroep op
te vangen of de ANWB opsporings-
berichten. Maar nu: je palmtop,
mobiele telefoon en Black Berry
met alle opladers in de koffer. Is dat
luxe? Neen! Als je je niet regelmatig
door alle digitale berichten heen
werkt betekent thuiskomen na drie
weken bijna virtuele suïcide.
Ik ga staken. Maar niet helemaal. Ik
ga niet meer dan twee mailtjes per
dag sturen en ontvangen. En dan
alleen van mensen die verder dan
1 km verwijderd zijn of die ik die
dag niet meer tegenkom. Ik delete
alle e-mails waarbij het aantal
geadresseerden meer is dan het
aantal woorden. Op elke e-mail
verstuur ik een kaart of een brief en
ga weer naar de vaste telefoon
bellen, zodat de startvraag weer
wordt: “Hoe gaat het met je?” en
niet “Waar zit je nu?” 

In deze aflevering van het NTOG
een verslag over een congres in Dar
es Salaam. De NVOG twint met
AGOTA. Prima initiatief en leer-
zaam voor hen en voor ons! Helaas
gaat misschien een deel van de
toekomstige subsidies naar het
opzetten van een secretariaat en
ledenadministratie. Het moet wel,
maar soms wil ik het liever niet
horen of lezen. Het is de angst voor
de verstikkende en verlammende
bureaucratie (de man met het
potlood).
Veel gynaecologen hebben initiatie-
ven richting de Derde Wereld en

Editorial

De dagelijkse terreur 
van de e-mail box
LEX PETERS

De geschiedenis der wetenschappen is een geschiedenis van vergissingen. Deze zijn
enorm geweest en soms zeer belachelijk, maar alles bij elkaar genomen strekken ze
de mens tot eer, terwijl de geschiedenis van het wereldgebeuren een droevige aan-
eenschakeling is van dwaasheid, moord en leugen
(Charles Richet, Nobelprijs geneeskunde 1913)
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werken daar enkele weken tot
maanden. En niet verwonderlijk
gezien de belangstelling van vele
collegae en nijpende situatie in vele
landen. Maternal Health,
Perinatal morbidity and mortality
als onderdeel van Maternal Child
Health (MCH) zijn onlosmakelijk
verbonden met sexual and repro-
ductive health and gender- proble-
matiek Zij spelen in deze landen
een cruciale rol in de gezondheids-
zorg. Graag willen we aan deze ini-
tiatieven aandacht besteden binnen
het NTOG. Onze belangstelling
stopt niet bij Lopik.

Ook een interessant artikel over
‘Indicatoren, en kwaliteit’. Het
advies “Haast u langzaam” is op
basis van het gestelde begrijpelijk,

maar misschien niet altijd gewenst.
Als we zelf niet komen met de kwa-
liteitsindicatoren, die inderdaad in
meerdere dimensies moeten wor-
den vertaald, en regels voor ‘bench
marking’ met een NVOG-keur-
merk, doen anderen het. Ik ben
bang dat de Zorgverzekeraars de
blauwdrukken al klaar hebben lig-
gen en dat economische motieven
daarin door zullen klinken. Het is
belangrijk dat de leden van de
NVOG het grote belang inzien en
participeren in de discussie. Anders
is het alleen maar kreunen, zuchten
en klagen achteraf. En dat hebben
we met de DBC-problematiek net
nog meegemaakt.

“If you want something done, ask a
busy person” (Gezegde)

We hebben collegae nodig die de
redactie komen versterken. Vooral
diegenen, die al heel veel te doen
hebben binnen en buiten de NVOG
met een druk gezinsleven en veel
abonnementen op culturele mani-
festaties en dagelijks oefenen voor
de Big Apple worden gevraagd
zich aan te melden bij het redactie-
secretariaat. Het strekt bovendien
tot aanbeveling als u niet teveel
wilt vergaderen maar ook in staat
bent zelfstandig prestaties te leve-
ren.

“Per slot van rekening laadt je accu
alleen maar op door te rijden”

Leiden
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INLEIDING

In Nederland hebben ruim 800.000
mensen osteoporose, terwijl
wereldwijd 1 op de 3 vrouwen en
1 op de 8 mannen boven de 55 jaar
osteoporose heeft. Ieder jaar treedt
bij 83.000 mensen, 65.000 daarvan
zijn vrouwen, een osteoporotische
fractuur op. Elke zes minuten vindt
bij iemand een osteoporotische frac-
tuur plaats, terwijl ieder half uur
iemand een heupfractuur krijgt ten
gevolge van een val bij meestal
onvermoede aanwezigheid van
osteoporose. Binnen een jaar over-
lijdt 33% van de mannen en 24%
van de vrouwen met een osteopo-
rotische heupfractuur.1 Dit zijn toch
indrukwekkende getallen. Je zou
dan ook verwachten dat na het
optreden van een fractuur na een
licht trauma dit direct aanleiding
geeft tot nadere diagnostiek om
osteoporose uit te sluiten. Dit blijkt
echter niet het geval te zijn want
van de honderd klinieken in Neder-
land heeft slechts 40% een fractuur-
en osteoporosepolikliniek. Indien
adequate behandeling wordt inge-
steld is de kans op het optreden
van een volgende fractuur met 50%
verminderd.

MATERIAAL EN METHODEN

In april 2004 is in het Medisch Spec-
trum Twente gestart met een frac-
tuur- en osteoporosepolikliniek
naar het voorbeeld van een derge-
lijke polikliniek in het Academisch
Ziekenhuis te Groningen.2 Na goed
overleg met de traumatologen van
ons ziekenhuis is op de afdeling
Gynaecologie deze polikliniek
opgestart. Een tweetal onderzoeks-
verpleegkundigen heeft zich bijge-
schoold tot osteoporoseverpleeg-

kundigen en zij riepen alle vrou-
wen boven de vijftig jaar op die
zich gemeld hadden op de Spoed-
eisende Hulp met een laagenerge-
tisch trauma. Hiermee wordt
bedoeld een fractuur die is opgetre-
den na een val uit staande positie of
van minder dan een meter hoog. 

RESULTATEN

De verdeling naar lokalisatie van de
fracturen van onze 167 patiënten
wordt weergegeven in figuur 1.
Niet verwonderlijk is het hoge aan-
tal polsfracturen, namelijk 42%. Het
aantal heupfracturen is laag omdat
deze patiënten langdurig in de
kliniek zijn opgenomen en daarna
na een verpleeghuis gaan. Het blijkt
daarna uitermate moeilijk te zijn om
hen op de osteoporosepolikliniek
uit te nodigen, terwijl zij eigenlijk
vrijwel altijd osteoporose hebben en
dus nabehandeling behoeven. De
diagnose osteoporose wordt gesteld
met behulp van een botdichtheids-

meting, uitgevoerd met een DEXA-
apparaat. De meting wordt
gewoonlijk verricht aan de lumbale
wervelkolom en het femur. De uit-
slag van het botdichtheidsonder-
zoek wordt meestal uitgedrukt in
de T-score. Deze score geeft het aan-
tal standaard deviaties aan welke
afwijkt van de gemiddelde piekbot-
massa op jong volwassen leeftijd.
Als de T-score � -2.5 bedraagt dan
is er sprake van osteoporose, terwijl
bij een waarde tussen -2.5 en -1 de
diagnose osteopenie wordt gesteld.
Elke waarde > -1 is normaal.
Deze classificatie wordt door de
WHO gehanteerd en heeft een
wereldwijde toepassing.3-4

Echter na analogie van de richt-
lijnen van de fractuur- en osteo-
porosepolikliniek in Groningen
hebben wij een aangepaste score
gebruikt. Indien de T-score van de
lumbale wervelkolom of het femur
�-2 bedroeg dan gaan wij ervan uit
dat er al sprake was van manifeste
osteoporose. 

Fractuur en osteoporose polikliniek 
Een initiatief vanuit de gynaecologie:
de eerste resultaten
H.R. FRANKE

GYNAECOLOOG, MEDISCH SPECTRUM TWENTE, ENSCHEDE
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Figuur 1. De percentages van de verschillende fractuur lokalisaties van 167 patiënten.
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De diagnosen van onze patiënten
zijn aangegeven in figuur 2. Hieruit
blijkt dat bij meer dan 50% van de
patiënten de diagnose osteoporose
werd vastgesteld. Een punt van
discussie is de bepaling van de
gemiddelde T-score van de lumbale
wervelkolom. Volgens de WHO-
classificatie dient deze score
bepaald te worden van de lenden-
wervels 1 tot 4. 
Hiertegen kan echter aangevoerd
worden dat een schakelketting, wat
de wervelkolom in feite is, zo stevig
is als de zwakste schakel. Daarom
hebben wij ook de lendenwervels
met een T-score �-2 apart weerge-
geven (figuur 3).5 Indien de diagno-
se osteoporose gesteld zou worden
op basis van de T-scores van de
lendenwervels 1 tot 4 dan zou dit in
32% van de patiënten het geval zijn,
echter indien ook de individuele
wervels daarbij een rol spelen dan
is bij 51% van de patiënten de diag-
nose osteoporose aangetoond. Om
aan te geven voor welk dilemma de
behandelaar kan komen te staan is
in figuur 4 een botdichtheiduitslag
van een patiënte weergeven. De
totale score van L1-L4 was T -1.4,
dus osteopenie, echter L 4 had een
waarde van T -3.0. De diagnose
manifeste osteoporose is gezien
bovenstaande gerechtvaardigd. De
behandeling van een osteoporoti-
sche fractuur is uiteraard primair
chirurgisch maar dient gevolgd te
worden door de inname van bis-
fosfonaten of strontiumranelaat
gedurende ten minste vijf jaar.
Bisfosfonaten kunnen tegenwoor-
dig wekelijks worden voorgeschre-
ven. Naast de bisfosfonaatbehande-
ling kan eventueel suppletie van
calcium en vitamine D worden
geadviseerd.

BESCHOUWING EN
CONCLUSIE

Uit een onderzoek verricht in de
Verenigde Staten bleek dat bij ruim
200.00 vrouwen boven de vijftig
jaar, waarbij geen aanwijzingen
waren dat er een verlaagde bot-
dichtheid aanwezig zou zijn, er
toch sprake was van osteopenie bij
bijna 40% en van osteoporose bij
7%. De fractuurkans bij osteopenie
is twee maal verhoogd en bij osteo-
porose is deze vier maal verhoogd.6

Indien gestart wordt met bisfos-
fonaten bij vrouwen met osteo-

porose na een licht energetisch
trauma dan spreekt men van secun-
daire preventie. Eigenlijk is dat al te
laat maar dit is beter dan te wach-
ten op een volgende fractuur bij
deze vrouwen. De kans daarop is
plusminus 12%, wat blijkt uit de
resultaten van de fractuur- en
osteoporosepolikliniek in Maas-
tricht (nog niet gepubliceerd). 
De bisfosfonaatinname dient
natuurlijk wel gedurende vijf jaar te
geschieden. Uit onderzoek blijkt
echter dat bijna 80% van de patiën-
ten al binnen een jaar de medicatie
gestaakt heeft.7

Het is duidelijk dat een fractuur- en
osteoporosepolikliniek een belang-
rijke rol kan spelen om de com-
pliantie van bisfosfonaatgebruik bij
osteoporosepatiënten te verhogen,
immers het is al lang duidelijk dat
begeleiding van verpleegkundigen
bijdraagt aan de verbetering van de
compliantie van medicatiegebruik
bij patiënten. 

Het maakt niet uit wie een fractuur-
en osteoporosepolikliniek start, het
is van belang dat het gebeurt. De
gynaecoloog kan daar een belang-
rijke bijdrage aan leveren zoals
onder andere blijkt uit de inbreng
van gynaecologen op grote interna-
tionale congressen betreffende de
preventie en behandeling van oste-
oporose. In Nederland wordt door
de gynaecologen nog nauwelijks
aandacht geschonken aan het 
opsporen en behandelen van osteo-
porose. Het wordt tijd dat daar ver-
andering in komt. De Dutch Meno-
pause Society zal tijdens haar
najaarsvergadering op 5 oktober
2006 uitgebreid ingaan op het star-
ten van menopauze- en osteoporo-
secentra. 

Bijgevoegd is de modelstatus zoals
deze gebruikt wordt door de frac-
tuur- en osteoporosepolikliniek in
Enschede.
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Figuur 2. De percentages van de diagnosen van 167 patiënten. 
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ABSTRACT
A fracture and osteoporosis outpatient clinic
was initiated in 2004 in Enschede in the Depart-
ment of Obstetrics and Gynecology. In more
than 50% of the women above 50 with a low
energy fracture the diagnosis of osteoporosis
was established. The wrist was the most
common site of an osteoporotic fracture.

TREFWOORDEN
osteoporose, fractuur

FINANCIËLE 
BELANGENVERSTRENGELING
geen

CORRESPONDENTIEADRES
Dr H.R. Franke, gynaecoloog
Medisch Spectrum Twente
Postbus 50000
7500 KA Enschede
E-mail: hfranke@xs4all.nl

Figuur 4. Dexa-uitslag van de lumbale wervelkolom van een patiënte met een
osteoporotische fractuur.

Modelstatus: fractuur-osteoporose polikliniek
(vrouwen > 50 jaar)

Patiëntgegevens: naam, geboortedatum

Datum poli bezoek:

Fractuur: pols, wervel, femur, enkel, anders 
(pols = 1, wervel = 2, femur = 3, enkel = 4, anders = 5)

Gewicht:  kg
Lengte:    cm
Kleiner geworden:    cm
Leeftijd: jaar
Menopauze: jaar

Medicijngebruik:  geen,  hormonen,  bisfosfonaten,  corticosteroïden 
( geen = 0,  hormonen = 1 ,  bisfosfonaten = 2,  corticosteroïden = 3 )

Aantal wervelfracturen: 

Dexa: LWK L1 – L4 T
Laagste L 1, 2, 3, 4 T
Femur T

Conclusie: normaal = 0
osteopenie = 1
osteoporose = 2

Behandeling: geen = 0
Actonel = 1
Actokit = 2
Fosamax = 3
FosaVance = 4
Protelos = 5
Forsteo = 6
CalciChew D3 = 7
Bonviva = 8
anders = 9

Bijlage
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INLEIDING

Vulvaire ulcera komen voor bij
adolescenten en volwassenen. 
De differentiaal diagnose is niet
altijd even makkelijk. Een goede
anamnese en onderzoek zijn dan
ook essentieel voor het vaststellen
van de diagnose en de uiteindelijke
behandeling. 
In dit artikel worden aan de hand
van een adolescent met de ziekte
van Behçet het ziektebeeld en de
behandeling ervan besproken.
Tevens wordt een overzicht
gegeven van de overige aandoe-
ningen die met vulvaire ulcera
gepaard kunnen gaan.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 15-jarig Turks meisje meldde
zich op de polikliniek gynaecologie
in verband met pijnlijke blaasjes
aan de labia majora en extreme
pijnklachten bij de mictie.
Drie dagen eerder werd patiënte
onder verdenking van een urine-
weginfectie door de huisarts behan-
deld met nitrofurantoïne. Nu was
er sprake van koorts (39,3°C),
algehele malaise en zeer pijnlijke
hemorragische mictie. Bij het af-
vegen bemerkte patiënte blaasjes
op de labia. 

De menarche was op 13-jarige leef-
tijd, het huidige menstruatie-
patroon was regulair. Patiënte is
virgo en gebruikt geen tampons. Ze
had nooit eerder dergelijke klachten
of huidaandoeningen in dit gebied.
De medische voorgeschiedenis was
blanco. De tractus-anamnese lever-
de geen aanvullende informatie op
en ook de familieanamnese ver-
meldde geen bijzonderheden.

Bij lichamelijk onderzoek werden
op de labia majora diverse ulcere-
rende laesies met een doorsnede
van 0,5 cm gezien, passend bij her-
pes genitalis (zie figuur 1). Huid-
aandoeningen op andere gebieden
werden niet aangetroffen. Er werd
niet specifiek op de mondholte
gelet. Gynaecologisch onderzoek
was niet mogelijk in verband met
de pijnklachten. Bij bloedonderzoek
werd een verhoogde BSE (47
mm/1eh), een verhoogde CRP (139
mg/l) en een verlaagde Hb-concen-
tratie (6,8 mmol/l) gevonden. 
Na afname van diverse kweken en
serologie werd gestart met valaci-
clovir op basis van verdenking op
een herpes genitalis-infectie.
Patiënte kreeg een suprapubische
catheter in verband met een reten-
tieblaas en ter ontlasting van het
aangedane gebied. Het plaatsen
van een urethrale catheter was
onmogelijk. Lokale behandeling

bestond uit lidocaine-crème.
Onderzoek op seksueel overdraag-
bare aandoeningen leverde geen
bijzonderheden op. Uit de ulcera
werden geen pathogenen
gekweekt, in het bijzonder geen
herpes virus. Serologisch onder-
zoek leverde eveneens geen afwij-
kingen op.
De genitale laesies herstelden nau-
welijks na één week behandeling
met valaciclovir. Tevens ontwikkel-
de patiënte laesies in de mond. De
dermatoloog werd in consult
gevraagd wegens de verdenking op
de ziekte van Behçet. 
Bij navraag kwam nu als extra
gegeven naar voren dat patiënte in
het afgelopen jaar enkele malen
orale laesies en mogelijk een
koortslip had gehad. Tevens meld-
de moeder en zus in het verleden
recidiverende orale laesies te heb-
ben gehad. Volgens de dermatoloog
paste het klinisch beeld mogelijk bij

Vulvaire ulcera bij een adolescent:
de ziekte van Behçet
M.P.G. SCHOONENBERG1, I. MIJNHEER2 EN M.E. VIERHOUT3

1 AIOS OBSTETRIE & GYNAECOLOGIE, JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS, DEN BOSCH 

2 AIOS OBSTETRIE & GYNAECOLOGIE, UMC ST. RADBOUD TE NIJMEGEN

3.GYNAECOLOOG, UMC ST. RADBOUD TE NIJMEGEN

Figuur 1: Meerdere ulcererende laesies met een doorsnede van 0,5 cm
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de ziekte van Behçet. De pathergie-
test (het subcutaan injecteren van
fysiologische zoutoplossing, waar-
na een papulopustel kan ontstaan)
werd ingezet en een consult oogarts
werd aangevraagd ter uitsluiting
van een uveitis. De pathergie-test
was negatief. De oogarts zag het
beeld van een milde papillitis en
mogelijk een uveitis. 

Op grond van de recidiverende
orale aften, de aanwezigheid van
genitale ulcera en de milde papilli-
tis werd de diagnose ‘ziekte van
Behçet’ gesteld. De valaciclovir
werd gestaakt en er werd gestart
werd met Prednison 60 mg per dag. 
Na twee weken opname, waarvan
één week Prednison-behandeling,
waren de genitale ulcera zodanig
verdwenen dat de suprapubische
catheter verwijderd kon worden.
Patiënte kon hierna plassen zonder
al te veel pijnklachten. Ze werd ont-
slagen en verder poliklinisch ver-
volgd. Na in totaal twee weken
behandeling met Prednison waren
de ulcera zo goed als verdwenen en
werd de Prednison gestaakt. Na
één maand werd patiënte ter con-
trole gezien en werden er geen
afwijkingen meer aangetroffen.

ZIEKTE VAN BEHÇET

Achtergrond
De ziekte van Behçet is een chro-
nisch recidiverende ontstekings-
ziekte. Het is een multiorgaanziekte
die wordt beschouwd als een syste-
mische auto-immuun vasculitis.1,2

De diagnose ‘ziekte van Behçet’
wordt uitsluitend op grond van het
klinische beeld gesteld. 
In 1937 beschreef de Turkse derma-
toloog Hulusi Behçet het syndroom
voor het eerst. Hij beschreef een
trias bestaande uit recidiverende
genitale en orale ulcera en oogont-
stekingen. Sindsdien zijn de dia-
gnostische criteria veranderd en
aangepast (tabel 1).  
De pathergie-test is een diagnos-
tisch criterium, het verwijst naar
het ontstaan van een papulopustel
na een aspecifieke lokale huid-
beschadiging. Het percentage
positieve uitslagen is echter sterk
afhankelijk van de onderzochte
bevolkingsgroep. Bij Noord-Ameri-
kanen en Noord-Europeanen is de
test positief in 10–20 procent van de
gevallen, terwijl dit bij oosterse

patiënten 50–75 procent kan zijn.
Een negatieve pathergie-test sluit
de ziekte van Behçet dus niet uit. 

Epidemiologie
De prevalentie en de expressie
variëren geografisch. De prevalen-
tie is verhoogd in het gebied rond
de Middellandse Zee (Turkije,
Griekenland, Italië en Israël) en in
Oost-Azië (Japan en China). Hier is
de prevalentie 3–370 per 100.000
vergeleken met Europa 1:500.000.
Het komt vaker voor bij mannen en
treedt meestal op in de leeftijds-
groep van 20 tot 40 jaar.1, 2, 4

Etiologie
De studies die zijn verricht naar de
oorzaak van ziekte van Behçet heb-
ben tot op heden de etiologie nog
niet opgehelderd. De overtuigend-
ste theorie is dat er een kruisreacti-
viteit bestaat tussen de peptiden
van humane en microbacteriële
hitte-shockproteïnen. Hierdoor ont-
staat er een verhoogde expressie
van antilichamen, welke op hun
beurt de ziekte kunnen initiëren.
Niet-infectieuze neutrofiele activa-
tie en het herpes-simplex-virus zou-
den ook een associatie hebben. Ten
slotte suggereert de hoge prevalen-
tie van HLA-B51 en HLA-DR4 in
de bestudeerde bevolkingsgroep
een genetische predispositie.4,5

Klinische presentatie 
De ziekte van Behçet is een multi-
orgaanziekte. De meest voor-
komende verschijnselen zijn recidi-
verende orale en genitale ulcera,
artritis, huidafwijkingen en oogaan-
doeningen. Bij een derde van de
patiënten kunnen er vasculaire
complicaties, zoals trombose, aneu-
rysmata en hemoptoe optreden (zie
figuur 2). Neurologische sympto-
men komen voor bij een vijfde van
de patiënten en bestaan onder
andere uit aseptische meningitis,
stemmingsstoornissen, polyneuro-
pathie en verlammingen.1, 2, 4, 5

Recidiverende orale ulcera of aften, waargenomen door een arts of de patiënt, 
ten minste drie maal binnen een periode van 12 maanden. 

Plus twee  van de volgende vier kenmerken: 
• recidiverende genitale ulcera, aften of littekens waargenomen door een arts of de

patiënt;
• oogafwijkingen: uveitis anterior, uveitis posterior, cellen in glasvocht bij spleetlam-

ponderzoek, retinale vasculitis;
• huidafwijkingen: erythema nodosum gelijkende laesies, pseudo-folliculaire of papu-

lopustuleuze afwijkingen of acneforme noduli waargenomen door een arts;
• positieve pathergie-test: afgelezen na 24–48 uur door een arts.

Tabel 1. Criteria voor de diagnose: de ziekte van Behçet3

Figuur 2. Representatie van de verschijnselen van de
ziekte van Behçet

Zijn de ulcera recidiverend?
Zijn ze pijnlijk of pijnloos?
Zijn er andere algemene symptomen (koorts en algehele malaise)?
Is er een geschiedenis van verre reizen, verblijf buitenland?
Zijn er andere huid- of slijmvlieslaesies?
Zijn er gastro-intestinale klachten?
Wat is de seksuele voorgeschiedenis?
Medicijngebruik?
Familiaire geschiedenis (dergelijke klachten, seksueel misbruik)?

Tabel 2. Belangrijke anamnestische vragen 6
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Onderzoek en differentiaal
diagnose 3, 6, 7, 8

Zoals bij ieder ziektebeeld zijn ook
bij de vulvaire ulcera een goede
anamnese, lichamelijk onderzoek
en laboratoriumonderzoek erg
belangrijk (zie tabel 2).6 Onder
andere voor het maken van een dif-
ferentiaal diagnose, maar ook voor
het aanscherpen van de differenti-
aal diagnose door het uitsluiten van
andere aandoeningen (tabel 3).3

ONDERZOEK

Vulvaire aandoeningen worden
gecategoriseerd volgens het type
van de laesie: macula, ulcus, papel,
nodulus, pustula, tumor, trauma-
tisch/anatomisch en VIN/neoplas-
tisch.7

Drie belangrijke componenten van
het lichamelijk onderzoek zouden
moeten zijn: 1) zorgvuldige evalu-
atie van het uiterlijk van de ulcera,
de consistentie en de graad van
gevoeligheid bij aanraking, 2) eva-
luatie van de lymfeklieren, vnl. de
aanwezigheid van lokale of gegene-
raliseerde lymfadenopathie, gevoe-
ligheid en de aanwezigheid van
pus, en 3) algemeen lichamelijk
onderzoek met nadruk op de huid,
mond en ogen.
Laboratoriumonderzoek zou moe-
ten bestaan uit: 1) biopsie van het
ulcus, 2) kweken en uitstrijkje van
de basis van het ulcus, en  3) bloed-
onderzoek inclusief HSV, EBV, HIV
en syfilis. Andere onderzoeken zijn
geïndiceerd als uit de anamnese bij-
zonderheden voortkomen.6, 7

In het geval van de ziekte van
Behçet bestaan geen bevestigende
histologische, microbiologische,
bacteriële of bloedonderzoeken.
Histologisch onderzoek kan echter
wel bijdragen aan het aanscherpen
van de differentiaal diagnose door
het uitsluiten van andere aandoe-
ningen.

BEHANDELING

Bij de ziekte van Behçet vindt een
symptomatische behandeling
plaats, aangezien de ontstaanswijze
onbekend is. Lokale behandeling
bestaat uit corticosteroïden, eventu-
eel aangevuld met lidocaïne-crème.
Systemische behandeling bestaat
uit onder andere colchicine, pred-
nison, dapson, thalidomide en
methotrexaat. Voorop staat de ver-

lichting van de pijn en behandeling
van eventuele bacteriële superinfec-
ties.3, 6,  9

De ziekte van Behçet heeft een
chronisch beloop, met onvoorspel-
bare exacerbaties en remissies. De
voornaamste morbiditeit zijn de
oogaandoeningen, welke in 90%
van de gevallen optreedt. Blindheid
is de ergste complicatie, maar con-
junctivitis, scleritis en keratitis wor-
den ook beschreven. De sterfte bij
de ziekte van Behçet bedraagt
3–4%. De meest voorkomende
doodsoorzaken zijn geruptureerde
aneurysmata, darmperforaties,
meningo-encefalitiden en hemop-
toe.2, 3, 4, 10

CONCLUSIE

De ziekte van Behçet is een zeldza-
me en vaak miskende oorzaak van
vulvaire ulcera. Het ziektebeloop
bestaat uit remissies en recidieven.
De diagnose wordt vaak pas na een
aantal jaren gesteld. Dit komt
omdat de symptomen vaak niet
herkend worden en doordat het
ziektebeeld zich pas na enige tijd
ontwikkelt.
Ulceratieve afwijkingen aan de
genitalia worden vaak in verband
gebracht met seksueel overdraag-
bare aandoeningen (soa’s). Het niet
herkennen van dit ziektebeeld en
het abusievelijk bestempelen als
een soa kan grote sociale gevolgen
hebben. Een goede anamnese kan
van groot belang zijn.
In deze casus werd de communica-
tie bemoeilijkt door de leeftijd van
patiënte en haar afkomst (Turkije).
Patiënte werd vrijwel continu ver-
gezeld door haar familie, waardoor
bepaalde anamnestische vragen,
zoals over seksuele activiteiten,
achterwege gelaten werden. Maar
ook bij de afwezigheid van familie
was de communicatie moeilijk.

Patiënte schaamde zich en durfde
er niet over te praten. In dit soort
situaties is het lastig door te vragen
en lichte suggesties in een bepaalde
richting aan te geven. In eerste
instantie werd gedacht aan een soa
en werd de klacht ook als zodanig
behandeld. De verdenking op een
soa werd vanwege de gebrekkige
communicatie, leeftijd en cultuur
niet uitgesproken. De uitslag van
de kweken en de serologie werd
afgewacht. Pas nadat de kweken
negatief bleken en er geen verbete-
ring van het ziektebeeld optrad,
werd de diagnose ziekte van Behçet
gesteld. 
Men dient dus bij de aanwezigheid
van vulvaire ulcera rekening te
houden met de mogelijkheid van
de ziekte van Behçet, in het bijzon-
der bij patiënten uit risicogebieden.
Het vroegtijdig, abusievelijk
bestempelen van een ulcerende vul-
valaesie als een seksueel overdraag-
bare aandoening kan, zeker in de
allochtone bevolkingsgroepen,
grote gevolgen hebben.
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SUMMARY
Vulvar ulcers in adolescents have a large varie-
ty of causes. These disorders can be anxiety-
provoking in adolescent females who are
dealing with issues of self-image, physical
maturation and sexuality. A thorough medical
history and careful patient examination remain
the linchpin of management.
One cases of Behcet’s disease in an adolescent
is presented to demonstrate the diagnostic dif-
ficulties that were encountered until the diag-
nosis of Behcet’s disease was confirmed. 
The prevalence ranges from 3 to 370 per
100.000 in Turkey, Italy, Japan and China. By
comparison, the prevalence is 1 to 500.000 in
European countries. The incidence in the
Netherlands is increasing due to migration
from areas with higher prevalence.
Behcet’s disease should be kept in mind as a
part of the differential diagnosis of vulvar
ulcers, also in adolescents.
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Vulvaire ulcera; adolescenten; ziekte van
Behçet.
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INLEIDING

Co-morbiditeit onder zwangeren is
een niet ongewoon verschijnsel.
Diabetes mellitus, preëxistente
hypertensie en bijvoorbeeld schild-
klierpathologie zijn ziektebeelden
die regelmatig bij zwangeren voor-
komen. De begeleiding van deze
zwangeren vindt meestal plaats in
de tweede lijn en de (minimaal)
vereiste zorg is veelal vastgelegd in
de richtlijnen van de NVOG of
lokale protocollen. 
Bij zeldzaam voorkomende (chroni-
sche) aandoeningen is het vaak niet
duidelijk hoe de zwangerschap
begeleid zou moeten worden en
wat de consequenties zijn van de
ziekte op de zwangerschap en
andersom. Myasthenia gravis (MG)
behoort tot deze zeldzamer voor-
komende (chronische) aandoenin-
gen. 

CASUS

Een 28-jarige gravida 2 meldt zich
bij een amenorroeduur van 23+5

weken op het spreekuur. Ze is op
verzoek van haar neuroloog door
de verloskundige verwezen in ver-
band met myasthenia gravis.
In 2002 beviel zij na een langdurige
baring middels een vacuümextrac-
tie van een zoon met een geboorte-
gewicht van 3560 gram en een
goede start. Patiënte had geduren-
de die zwangerschap intermitte-
rend last van extreme vermoeid-
heid. Post partum was er sprake
van spierzwakte van met name
haar armen. Hierdoor kon ze lang-
durig haar zoontje niet optillen.
Na vele onderzoeken werd in 2004
de diagnose myasthenia gravis
gesteld.
Patiënte is ingesteld op Mestinon®.
Momenteel gaat het redelijk. Het
eerste trimester van de zwanger-

schap heeft ze wel meer last van
spierzwakte gehad. 
Patiënte komt met het verzoek voor
een primaire sectio caesarea omdat
ze de vorige partus als traumatisch
heeft ervaren en de klachten hierna
verergerden.

MYASTHENIA GRAVIS

Myasthenia gravis is een chroni-
sche auto-immuunziekte die wordt
gekenmerkt door toenemende
spierzwakte tijdens spierarbeid. De
ziekte wordt veroorzaakt door anti-
lichamen gericht tegen de nicotinic
acetylcholine receptor (n-ACh-R) in
het postsynaptische gedeelte van
de neuromusculaire overgang.1

Deze auto-antilichamen zijn in circa
85% van de patiënten detecteer-
baar.1

MG komt zowel voor bij mannen
als vrouwen. Vrouwen zijn twee-
maal zo vaak aangedaan als man-
nen. Bovendien uit de ziekte zich
bij vrouwen vaak voor het veertig-
ste levensjaar, dus in de fertiele
levensfase, en bij mannen vaak na
het zestigste levensjaar.1 De preva-
lentie van MG wordt geschat tussen
de 1/10.000 en 1/50.000. In een
retrospectieve cohortstudie werd
een incidentie onder zwangere
vrouwen van 6,4/100.000
berekend.2

De meest voorkomende sympto-
men bij MG zijn wisselende spier-
zwakte en vermoeidheidsklachten.
De symptomen nemen vaak in
ernst toe gedurende de dag en wor-
den erger bij vermoeidheid. Aange-
dane spiergroepen zijn onder ande-
re de externe oogspieren (ptosis,
diplopie), gelaatsspieren, bulbaire
spieren (spreek-, slik- en kauw-
stoornissen), nek- en proximale
armspieren. In 15% van de patiën-
ten met MG zijn alleen de oogspie-
ren aangedaan. Bij de meerderheid

is er echter sprake van een gegene-
raliseerde spierzwakte.1

Een levensbedreigende complicatie
bij MG is een myasthenische crisis.
Dit is een zeer snelle achteruitgang
van de neuromusculaire functie
met respiratoire insufficiëntie als
gevolg. Het wordt veroorzaakt
door insufficiëntie van ademha-
lingsspieren, diafragma en ver-
zwakking van nekmusculatuur.1

Patiënten zijn gedurende de crisis
afhankelijk van mechanische
beademing. Desondanks is de prog-
nose van patiënten met MG goed.

EFFECT VAN DE ZWANGER-
SCHAP OP MYASTHENIA
GRAVIS

Het beloop van MG gedurende de
zwangerschap is zeer onvoorspel-
baar.3,4 Verergering van de klachten
treedt op bij 19–41%, verbetering bij
11–29% en bij 32–59% blijft het ziek-
tebeeld onveranderd.3,5,6 Zwanger-
schap lijkt geen invloed te hebben
op het beloop van MG op de lange
termijn.3 De normale fysiologische
veranderingen in de zwangerschap
zoals misselijkheid en braken kun-
nen leiden tot subtherapeutische
medicatiespiegels. Parenterale sup-
pletie is soms noodzakelijk.7 Het
klinische beloop van MG in een
voorgaande zwangerschap is niet
voorspellend voor het beloop in
een volgende zwangerschap.3 Djel-
mis et al. vonden dat er een relatie
bestaat tussen het moment van stel-
len van de diagnose myasthenia
gravis en exacerbatie van de klach-
ten tijdens de zwangerschap. In de
eerste twee jaar na het stellen van
de diagnose trad verergering van
de klachten significant vaker op.
Kortom, hoe korter de tijdsinterval
na het begin van de ziekte en het
ontstaan van een zwangerschap,
hoe groter de kans op een exacerba-

Myasthenia gravis 
en zwangerschap
D.P. VAN DER HAM
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tie. Eveneens ontstond bij alle vrou-
wen met een puerperale infectie
een exacerbatie.6 In hoeverre veran-
deringen in de hormoonhuishou-
ding direct postpartum hieraan ten
grondslag liggen is niet geheel dui-
delijk. In dierexpirimenteel onder-
zoek zijn aanwijzingen gevonden
dat oestrogenen de ACh-receptor
specifieke T-helper 1-celreactie in
het ontstaan van MG en verergeren
van MG bij ratten versterkt.¶ Moge-
lijk wordt de (cytotoxische) Th1-
reactie bij een puerperale infectie
versterkt door veranderende oes-
trogeenspiegels waardoor een exa-
cerbatie optreedt.7

EFFECT VAN MG OP DE
ZWANGERSCHAP

De n-ACh-R-antilichamen zijn IgG-
gemedieerd en passeren de placen-
ta. Eveneens kan er uitscheiding in
borstvoeding plaatsvinden.1 Hier-
door kunnen ze een tijdelijke neo-
natale myasthenia gravis veroor-
zaken.2

Echter, voor zover bekend heeft
MG weinig effect op het beloop van
de zwangerschap en de ontwikke-
ling van de foetus.4 Hoff et al. von-
den in een retrospectieve cohort
studie in Noorwegen geen verschil
in geboortegewicht, zwanger-
schapsduur, inleiding van de baring
en perinatale sterfte ten opzichte
van de algemene populatie.2 Het
risico op een vaginale kunstverlos-
sing of een sectio caesarae was wel
significant verhoogd bij MG.2

Partus prematurus en spontane
abortus treden niet vaker op bij
MG-patiënten.2,6 In één onderzoek
zou er significant vaker sprake zijn
van prematuur breken van de vlie-
zen,2 andere onderzoeken konden
dit niet bevestigen.6

Diabetes gravidarum, zwanger-
schapshypertensie en pre-eclamp-
sie zijn niet gerelateerd aan MG.4

Indien een patiënte pre-eclampsie
ontwikkelt, moet men bedacht zijn
op het feit dat magnesiumsulfaat in
de behandeling van pre-eclampsie
is gecontra-indiceerd. Toediening
van magnesiumsulfaat kan leiden
tot een hypermagnesiëmie. Deze
hypermagnesiëmie remt het vrijko-
men van acetylcholine en kan de
spierzwakte (verder) verergeren.4,8

Voorts bestaat er een beperking met
betrekking tot het geven van sedati-
va en analgetica. Onderdrukking

van onder andere de respiratoire
functie door diverse analgetica,
spierrelaxantie, sedativa, opiaten en
anxiolytica kunnen tot ernstige
complicaties leiden.9 Het is daarom
raadzaam om patiënte voor een
antenataal consult naar de anesthe-
sist te verwijzen. Evenzo verdient
het de voorkeur om bij sedatie-
behoefte durante partu dit in over-
leg met een anesthesist te geven.
Lokale anesthesie door middel van
lidocaïne is veilig. Daarentegen
moeten chloroprocaïne en tetra-
caïne worden vermeden. Epidurale
anesthesie met bupivacaïne is even-
eens veilig.9

BEHANDELING VAN
MYASTHENIA GRAVIS 
De eerste keus van medicamen-
teuze therapie zijn de anticholines-
terase remmers (o.a. pyridostigmi-
ne (Mestinon®))1,4 Indien hiermee de
symptomen niet voldoende kunnen
worden onderdrukt wordt veelal
additioneel gestart met corticoste-
roïden (prednisolon) of een immu-
nosupressiva (o.a. azathioprine
(Imuran®), ciclosporine (Neoral®)).
In sommige gevallen is het noodza-
kelijk om de ziekte met methotrexa-
at of cyclofosfamide (Endoxan®) te
behandelen. Een deel van de
patiënten zal een thymectomie
ondergaan. Hierna is het soms
mogelijk (tijdelijk) met medicatie te
stoppen.1

BEHANDELING TIJDENS DE
ZWANGERSCHAP

De standaardbehandeling van MG
hoeft niet te worden gestaakt bij
zwangerschap.8 Wel kan dosis-
aanpassing noodzakelijk zijn door
toename van plasmavolume in de
zwangerschap en verminderde
resorptie.4,8 Het is raadzaam de
patiënte te adviseren dagelijkse
activiteiten te verminderen en
onnodige inspanning te vermijden.4

De behandeling met anticholineste-
raseremmers is veilig voor de
foetus.4 Additionele therapie met
corticosteroïden (prednisolon) is
eveneens veilig. Echter, gestreefd
moet worden naar een zo laag
mogelijke dosering prednisolon.4,8

Soms is het in de zwangerschap
noodzakelijk immunosupressiva te
geven indien de symptomen met
anticholinesteraseremmers niet
voldoende kunnen worden onder-

drukt. De bijwerking van deze
medicijnen op de foetus (o.a. rever-
sibele leukopenie, anemie, trombo-
cytopenie bij azathioprine-gebruik
en o.a. verlaagd geboortegewicht,
partus prematurus en spontane
abortus bij ciclosporine-gebruik)
moeten worden afgewogen tegen
voordelen van het onderdrukken
van de symptomen van de MG.4,8

Methotrexaat en cyclofosfamide
kunnen leiden tot ernstige congeni-
tale afwijkingen, zodat adequate
anticonceptie vereist is bij het
gebruik van deze geneesmiddelen.4

ZWANGERSCHAPS-
BEGELEIDING

Gezien het onvoorspelbare beloop
van de ziekte moet de zwanger-
schap in de tweede lijn worden
begeleid.6 Hierbij dient de patiënt
regelmatig door gynaecoloog en
neuroloog te worden gecontroleerd.
Met name wanneer de patiënte
symptomatisch is en/of de sympto-
men onvoldoende kunnen worden
onderdrukt is regelmatige controle
noodzakelijk.4 Ten aanzien van de
partus kan een vaginale baring
worden nagestreefd.6 Het uterus-
spierweefsel is glad spierweefsel en
dientengevolge niet aangedaan. Bij
de uitdrijving zijn naast de uterus
wel aangedane spiergroepen, zoals
diafragma, buik- en armspieren
betrokken. Epidurale anesthesie
wordt zinvol geacht ter verminde-
ring van lichamelijke en geestelijke
stress.4 Bij de uitdrijving moet een
(vroeg)tijdige vacuüm- of forcipale
extractie worden overwogen om
maternale uitputting te voor-
komen.6 Een sectio caesarea dient
alleen op obstetrische indicatie te
worden verricht. Alleen bij een
ernstige exacerbatie van MG moet
een primaire sectio caesarea wor-
den overwogen.6

Het is noodzakelijk om gedurende
de partus de patiënte goed te bewa-
ken omdat vermoeidheid en stress
kunnen leiden tot een exacerbatie
van de symptomen en in ernstige
gevallen een myasthenische crisis.
Ademhalingsfrequentie, saturatie
en bloedgasanalyse kunnen wor-
den gebruikt om de conditie van de
patiënte te beoordelen.8 Anticholi-
nesteraseremmers kunnen gezien
de onvoorspelbare absorptie gedu-
rende de baring bij voorkeur paren-
teraal worden toegediend.4,8
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Infecties in de zwangerschap en
met name in het kraambed moeten
agressief worden behandeld om het
risico op een exacerbatie te ver-
kleinen.6

Borstvoeding is veilig bij symp-
toomloze kinderen en vrouwen die
alleen anticholinesteraseremmers
met of zonder prednisolon gebrui-
ken. De ACh-receptor-antilichamen
zijn wel detecteerbaar in moeder-
melk. Derhalve is borstvoeding
gecontra-indiceerd bij kinderen met
een passagère neonatale myasthe-
nia gravis. Bij immunosupressiva-
gebruik is borstvoeding eveneens
gecontra-indiceerd.4

TRANSIENT NEONATAL
MYASTHENIA GRAVIS 

De neonaat kan een tijdelijke vorm
van MG doormaken. Dit wordt in
de Engelstalige literatuur Transient
Neonatal Myasthenia Gravis
(TNMG) genoemd, en komt voor
bij 10–20% van de pasgeborenen bij
moeders met MG.4 Symptomen van
TNMG zijn onder andere slecht
zuigen, gegeneraliseerde hypoto-
nie, moeizame voeding, slechte of
afwezige Moro-reflex, ptosis, respi-
ratoire insufficiëntie.4 Voor dit laat-
ste kan in ernstige gevallen beade-
ming noodzakelijk zijn. De ernst
van de MG bij moeder en/of de
detecteerbaarheid van antilichamen
in maternaal serum zijn niet voor-
spellend voor het optreden van
TNMG. Eveneens is het beloop van
een voorgaande zwangerschap niet
voorspellend.3,4 De symptomen van
TNMG treden op in de eerste vier
dagen post partum. In tweederde
van de gevallen ontwikkelt de neo-
naat symptomen in de eerste uren,
bij 8% gebeurt dit op de eerste dag.
Het herstel is vrijwel altijd volledig
en treedt op binnen drie weken. De
reden voor het verlaat optreden
van symptomen is het feit dat anti-
cholinesteraseremmers de placenta
passeren.6 Het is raadzaam de pas-
geborene gedurende tenminste 48
uur te observeren. 

UITKOMST VAN DE CASUS

Bij een amenorroeduur van 36
weken bleek er sprake te zijn van
een stuitligging. Na een mislukte
inversiepoging werd patiënte
gecounceld voor vaginale partus
dan wel primaire sectio caesarea.
Ze opteerde voor het laatste. Per
primaire sectio werd een gezonde
zoon geboren. Er werden bij de
neonaat geen aanwijzingen voor
TNMG gevonden. Zowel tijdens de
zwangerschap als in het kraambed
trad geen exacerbatie van de myast-
henia gravis op.
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SAMENVATTING
Myasthenia gravis wordt gekenmerkt door
wisselende spierzwakte en vermoeidheid. Het
treft vrouwen in de fertiele levensfase. Het
beloop van myasthenia gravis gedurende een
zwangerschap is onvoorspelbaar. Omdat de
ziekte goed behandeld kan worden en de meer-
derheid van medicamenteuze behandeling
veilig is voor de foetus, moet een zwanger-
schap bij deze vrouwen niet worden afgeraden.
Tweedelijnsbegeleiding door gynaecoloog en
neuroloog is echter gewenst. Magnesium-
sulfaat verergert de symptomen en toedienen
hiervan moet worden vermeden. In principe
kan een vaginale baring worden nagestreefd en
zal een sectio caesarea alleen op obstetrische
indicatie moeten worden verricht. Post partum
bestaat het risico op het ontstaan van een tijde-
lijke myasthenia gravis bij de neonaat. Opvang
en 48 uur observatie door een kinderarts is
daarom gewenst.

SUMMARY
Myasthenia gravis causes fluctuating fatigue
and muscular weakness. It affects women in
their reproductive age. The course of myas-
thenia gravis during pregnancy is unpredicta-
ble. First line medical treatment of myasthenia
gravis is safe. Therefore one should not dis-
courage pregnancy in affected women. 
Caesarean Section must only be performed on
obstetric reasons. Because of the risk of trans-
ient neonatal myasthenia gravis a paediatrician
must be present at delivery and the neonate
should be observed for a least 48 hours.
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INLEIDING

Op 10 november 2005 sprak Barba-
ra Kwast in Papendal een bewogen
gynaecongres lecture uit met als
titel ‘Safe Motherhood and the
Millenium Development Goals:
dreams and dillemas’.1 Zij refereer-
de aan het vijfde milleniumdoel
van de Verenigde Naties (VN) te
weten een reductie van de moeder-
sterfte wereldwijd met 75% vergele-
ken met het niveau van 1990. Cruci-
aal hierbij is het verbeteren van de
curatieve gezondheidszorg in het
algemeen en acute verloskundige
hulpverlening in het bijzonder
(‘Emergency Obstetric Care’ of
‘EmOC’). De WHO stelde een korte
lijst op van functies die minimaal
noodzakelijk zijn om de meest
voorkomende oorzaken van moe-
dersterfte te bestrijden (tabel 1).
Twinning tussen gynaecologen ver-
enigingen van ‘Noord en Zuid’,
zoals de FIGO die stimuleert, kan
een bijdrage leveren aan de verbe-
tering van EmOC. Barbara Kwast
noemde als voorbeeld de twinning
tussen Oeganda en Canada, waar
met training en financiële onder-
steuning twaalf health centres en

Twinning NVOG met AGOTA (Tanzania): 

Een verslag van de ECSAOGS-
conferentie in Dar es Salaam,
Tanzania
J. VAN DILLEN1, J. STEKELENBURG2, A. VAN VEEN2, L. DE VRIES3, H. VAN BEEKHUIZEN4, J. VAN ROOSMALEN5 EN 

F. DRIESSEN6

(WORKING PARTY ON INTERNATIONAL SAFE MOTHERHOOD AND REPRODUCTIVE HEALTH)

1 AIOS OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, HAGA ZIEKENHUIS DEN HAAG

2 ASSISTENT IN OPLEIDING, UMCG, GRONINGEN

3 GYNAECOLOOG, SCHEPERZIEKENHUIS, EMMEN

4 GYNAECOLOOG, PROVINCIAAL ZIEKENHUIS, LINDI, TANZANIA

5 GYNAECOLOOG, LUMC, LEIDEN

6 GYNAECOLOOG

Basic EmOC centres Comprehensive EmOC centres
(perifeer gelegen health centres) (ziekenhuizen)

Aanwezigheid van: Alle basisfuncties plus:
- Intraveneuze antibiotica - Bloedtransfusie
- Oxytocica - Sectio caesarea
- Intraveneuze anticonvulsiva
- Family planning
- Basis neonatale zorg
- Partogram

Mogelijkheid tot:
- Manuele placentaverwijdering
- Vacuümextractie
- Vacuümcurettage

Tabel 1. Minimumeisen te stellen aan centra die Basic of Comprehensive Obstetric Care leveren
(WHO, Unicef).

Foto 1. 
Twinning NVOG en AGOTA tijdens
de ECSAOG-conferentie 
(vlnr: A. van Veen, dr. J. van Roos-
malen, prof. R. Lema, dr. J. Stekelen-
burg, M. Makuwani)
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één ziekenhuis in een district in
Oeganda zijn opgewaardeerd tot
basic, respectievelijk comprehensi-
ve EmOC- centra.
In april 2004 heeft de NVOG toe-
gezegd een twinning te willen aan-
gegaan met AGOTA, de gynaecolo-
genvereniging van Tanzania. In
november 2005 stond AGOTA voor
de taak een regionaal congres te
organiseren voor gynaecologen uit
eigen land en Ethiopie, Oeganda,
Kenya, Malawi, Zambia, Zim-
babwe, Mozambique en Zuid-
Afrika (East, Central and Southern
African Associatons of Obstetrical
and Gynaecological Societies:
ECSAOGS). Voor deze conferentie
zocht AGOTA sponsors. De oproep
om deze conferentie te steunen
onder de (aspirant) leden van de
NVOG leverde een bedrag van
ruim 10.000 euro op, dat tijdig naar
de organisatoren kon worden over-
gemaakt. Leden van de werkgroep
International Safe Motherhood and
Reproductive Health namen deel
aan deze conferentie en doen hier-
van verslag.

ECSAOGS-CONFERENTIE

De zevende ECSAOGS weten-
schappelijke conferentie met als
titel ‘Sexual and reproductive
health in ECSA region beyond
Cairo plus ten’ vond plaats in Dar
es Salaam, Tanzania, van 14 tot 16
november 2005 (foto 1). In 1994
werd in Cairo tijdens de wereld-
bevolkingsconferentie van de
Verenigde Naties (VN) het recht op
seksuele en reproductieve gezond-
heid vastgelegd (VN-handvest).
Ruim tien jaar later zijn de moeder
en perinatale sterfte in veel ont-
wikkelingslanden eerder toe- dan
afgenomen en bestaat er nog steeds
een diepe kloof tussen de huidige
medische kennis en de gangbare
praktijk in de Afrikaanse gezond-
heidszorg. In ruim veertig voor-
drachten werd gezocht naar moge-
lijkheden om deze kloof tussen
kennis en praktijk te overbruggen.

Tijdens de openingsceremonie (foto
2), in het bijzijn van de directeur-
generaal van het Ministerie van
Volksgezondheid van Tanzania,
werd de keynote lecture verzorgd
door prof. S Bergstrom. In zijn
lezing getiteld ‘Maternal Mortality
decline inspite of the human

resources cricis; can the millennium
development goal no. 5 be achie-
ved?’, introduceerde hij de term
‘obstetric ectoscopy’.2 Waar de naar
binnen gerichte ‘obstetric endosco-
pist’ zich voornamelijk bezighoudt
met het (vaak geavanceerde) dage-
lijkse klinische werk, heeft de
‘obstetric ectoscopist’ de blik vooral
gericht op de totale verloskundige
zorg, zowel binnen als buiten het
ziekenhuis. Zo is bijvoorbeeld een
‘community based’ audit van
maternale of perinatale sterfte erg
belangrijk voor het verbeteren van
de gezondheidszorg in lage-inko-
menslanden. Als ectoscopisten
schieten obstetrici op dit ogenblik
te kort. Onze beroepsgroep, meent
professor Bergstrom, heeft de plicht
om als ‘obstetric ectoscopists’ de
politiek en beleidsmakers te infor-
meren over Safe Motherhood issues
in lage-inkomenslanden.

Tijdens de conferentie waren de
presentaties onderverdeeld in
zeven sessies. In de algemene sessie
‘Safe Motherhood’ besprak dr.
Makuwani zijn ervaringen met de
introductie van EmOC in een
Tanzaniaans districtsziekenhuis.
Met behulp van training en aan-
passingen in het bestaande zorg-
systeem was het mogelijk om de
lokale zorg te verbeteren en het
aantal verwijzingen naar een ander
ziekenhuis, die soms vele uren ver-
gden, te reduceren. In de sessie
over ‘HIV and prevention of
maternal to child transmission’
werden ervaringen gedeeld van
lokale en nationale HIV-preventie-
programma’s. Zo bleek uit onder-
zoek van Muhimbili National
Hospital te Tanzania dat de meer-
derheid van de zwangeren op de
verloskamer HIV-counselling, een
HIV-test en medicatie ter preventie
van verticale transmissie accepte-
ren. In landen waar het percentage
vrouwen met een bekende HIV-
status laag is en het eerste contact
met de zwangere soms pas op de
verloskamers tot stand komt, is
deze manier van HIV-preventie een
goed alternatief. Ten slotte werden
in de sessie ‘The many dimensions
of traumatic and obstetric fistula’
schokkende resultaten gepresen-
teerd uit Congo, waar 75% van de
fistulae veroorzaakt wordt door
(groeps)verkrachtingen. Tevens
werden resultaten uit Tanzania

gepresenteerd waaruit blijkt dat, in
tegenstelling tot wat werd ver-
wacht, een groot gedeelte van de
obstetrische fistulae multiparae
betreft die in health centres of
ziekenhuizen bevielen, zogenaamd
onder leiding van een ‘skilled birth
attendant’ .

In de Nederlandse bijdrage aan de
conferentie werd kritisch stilgestaan
bij de definitie van ‘skilled birth
attendant’ in het kader van vermijd-
bare ziekenhuis-gebonden morbidi-
teit en mortaliteit (JvR). Perinatale
audit kan duidelijk maken dat een
bevalling in het ziekenhuis niet het-
zelfde hoeft te betekenen als een
bevalling met ‘skilled attendance’.
Aansluitend benadrukte JS, naar
aanleiding van onderzoeksresulta-
ten gepresenteerd in zijn proef-
schrift ‘Health care seeking beha-
viour and utilization of health
services in Kalabo District,
Zambia’,3 hoe belangrijk het blijft
om, naast het verbeteren van de
kwaliteit van obstetrische zorg in de
klinieken, aandacht te blijven hou-
den voor die vrouwen die geen ge-
bruikmaken van die zorg. Ten slotte
werd het belang van obstetrische
audit geïllustreerd met voorbeelden
uit Afrika en Nederland (JvD).

Foto 2. 
Prof. R. Lema, voorzitter AGOTA, opent de ECSA-
OG-conferentie

Foto 3. 
Kilwa District: moeders wachten op antenatale zorg.
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SATELLIETSYMPOSIUM
‘MISOPROSTOL’

Voorafgaand aan de conferentie
werd op 13 november 2005 een
satellietsymposium georganiseerd
over Misoprostol en de ervaringen
met dit middel in de ECSA-regio.
Misoprostol kan in lage-inkomens-
landen bijdragen aan het reduceren
van moedersterfte, omdat twee
belangrijke oorzaken van moeder-
sterfte: haemorrhagia post partum
en complicaties van onveilige abor-
tus (samen goed voor 40% van de
maternale sterfte), voor een groot
gedeelte te voorkomen of te behan-
delen zijn met misoprostol.4,5

Ervaringen met misoprostol in de
ECSA-regio betroffen onder meer
de distributie van misoprostol aan
tradional birth attendants of de
patiënten zelf ter preventie van
HPP in rurale gebieden. Daarnaast
werden resultaten gepresenteerd
van studies uit Tanzania en Oegan-
da betreffende misoprostol voor de
behandeling van incomplete abor-
tus. Vergeleken met de standaard-
behandeling (Manual Vacuum
Aspiration (MVA)) bleek misopro-
stol even effectief, veilig en patiënt-
vriendelijk.6

TWINNING AGOTA-NVOG

Na de conferentie vond overleg
plaats tussen leden van AGOTA en
de werkgroep International Safe
Moterhood and Reproductive
Health van de NVOG. Na felicita-
ties over de goed verlopen confe-
rentie en dankbetuiging betreffende
de financifile ondersteuning door
de NVOG werd de twinning tussen
beide organisaties verder be-
sproken. 
In eerste instantie betreft de
twinning het project in Kilwa
District (foto 3, zie ook website
NVOG). AGOTA zal hier met
financiële steun vanuit de FIGO een
project uitvoeren ter verbetering
van ‘emergency obstetric care’. Het
is de bedoeling dat naast de FIGO

ook de NVOG dit project onder-
steunt. Het door de FIGO toegezeg-
de geld is nog niet beschikbaar;
zowel vanuit de NVOG als vanuit
AGOTA zal druk op de FIGO
moeten worden uitgeoefend om
hiermee haast te maken. Onder-
tussen zal wel worden begonnen
met een ‘needs assessment’, waarbij
gedetailleerd gegevens worden
verzameld over de huidige stand
van de obstetrische zorg in het
district. Deze gegevens zullen
worden gebruikt bij de verdere
planning van het project en dienen
als basis voor toekomstige evalu-
aties. De needs assessment is
inmiddels begonnen in samen-
werking met een in zuidelijk
Tanzania werkende Nederlandse
gynaecologe (HvB) en de artsen en
autoriteiten in Kilwa District. 
Ten slotte werden andere ideeën
voor samenwerking tussen de
NVOG en AGOTA besproken
waaronder: 
- Versterken van AGOTA als

beroepsvereniging (opzetten van
een secretariaat, ledenadmini-
stratie, nieuwsbrief, protocollen).

- Assistentie bij nascholing van
gynaecologen en/of verlos-
kundigen op het niveau van de
MOET-cursus.

- Assistentie bij de invoering van
misoprostol in Tanzania.

- Onderzoek naar de mogelijk-
heden om studenten en AGIO’s
uit te wisselen.

- Hulp bij de introductie van
audits van de kwaliteit van
verloskundige zorg.
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DE OPRICHTING

In januari 1887 werd de ‘Amster-
damsche Gynaecologische Vereeni-
ging’ opgericht, met als voorzitter
de hoogleraar Van der Mey. Toen
prof. Treub uit Leiden als gast op
de vergadering van november van
datzelfde jaar voorstelde de vereni-
ging ook open te stellen voor vak-
genoten uit de rest van het land
werd zijn voorstel door de acht
aanwezigen unaniem aanvaard en
aldus werd op 16 november 1887
de ‘Nederlandsche Gynaecologi-
sche Vereeniging’ geboren. 

HET VAK

Het vak als specialisme was nog
jong. De in onze ogen zo vanzelf-
sprekende combinatie van verlos-
kunde en gynaecologie was enkele
jaren daarvoor nog niet echt
gebruikelijk De verloskunde had
natuurlijk de oudste papieren en
was grotendeels in handen van
vroedvrouwen. Mannelijke assis-
tentie bij de baring was veelal
beperkt tot bijstand in gevallen van
ernstige bekkenvernauwing, in
vroeger tijden frequent voorko-
mend ten gevolge van rachitis in de
jeugd. Door het uitvoeren van een
embryotomie op het inmiddels
overleden kind kon dan met wat
geluk het leven van de vrouw wor-
den gered. Aanvankelijk was dat
het werk van chirurgijns, ambach-
telijk opgeleide heelmeesters met
vaak zeer grote handvaardigheid.
Diegenen die zich de verloskunde
speciaal eigen hadden gemaakt,
werden vroedmeesters genoemd.
De academisch opgeleide genees-
heren lieten zich meestal weinig in
met het handwerk, maar met name
in plattelandspraktijken werden
sommige toch gedwongen zich
meer met verloskunde bezig te
houden en ontwikkelden zich daar-
door tot zeer bekwame ‘specialis-

ten’. Een beroemde Nederlandse
pionier was Hendrik van Roonhuy-
se. Zijn boek uit 1663 Heel-konstige
aanmerkkingen, betreffende de gebreek-
ken der Vrouwen zou men het eerste
Nederlandse leerboek over gynae-
cologie kunnen noemen, en Manu-
ele operatien, zijnde een Nieuw Ligt
voor Vroed-meesters en Vroed-vrouwen
(1701) van Hendrik van Deventer
het eerste Nederlandse boek over
verloskunde.
In de 19e eeuw ontstond de behoef-
te tot een grondiger universitaire
opleiding in deze vakken. In 1848
werd in Leiden de eerste hoog-
leraar in de Verloskunde en Gynae-
cologie benoemd: A.E. Simon
Thomas, korte tijd later volgden
Amsterdam, Utrecht en Groningen.
Dat het onderwijs in de gynaeco-
logie hierbij met de verloskunde
verenigd werd, was uiteraard een
verstandige beslissing, maar werd
in de praktijk niet altijd als van-
zelfsprekend aanvaard. Met name
de operatieve gynaecologie werd
nog lang beschouwd als het
domein van de chirurg. Het
dubbelspecialisme chirurg-
gynaecoloog heeft tot in de jaren
veertig van de 20e eeuw bestaan.

WETTELIJK KADER

De wet van Thorbecke uit 1865
maakte een einde aan het onder-
scheid tussen enerzijds academisch
opgeleide geneeskundigen, ander-
zijds niet-academisch opgeleide
heelkundigen en vroedmeesters.
Het artsexamen werd ingevoerd,
waarbij de bevoegdheid werd ver-
worven tot de uitoefening van de
genees-, heel- en verloskunde. De
niet-academische opleidingen ver-
dwenen. De vroedvrouwenoplei-
ding werd voortgezet in de Rijks-
kweekscholen voor Vroedvrouwen,
omdat de begeleiding van een
normale zwangerschap en bevalling
geen geneeskundige bemoeienis

vereiste, maar wel goedopgeleide
professionals. 
Het idee dat een volledig bevoegde
arts in staat zou zijn het vak in zijn
volle breedte uit te oefenen werd
echter al snel ingehaald door de
technische ontwikkelingen. De
invoering van anesthesie en asepsis
had een enorme uitbreiding van de
chirurgie tot gevolg en dus ook van
de operatieve gynaecologie: het
specialisme was geboren. De oplei-
dingsduur werd 1 jaar, voor hen die
al chirurg waren 6 maanden. Het
duurde echter nog tot 1931 voordat
een officieel Specialistenregister
werd ingesteld en de SRC werd
geïnstalleerd. De opleidingsduur
tot gynaecoloog werd toen op 3 jaar
gezet.

DE ONTWIKKELING VAN 
DE VERENIGING

De vereniging, in 1965 omgedoopt
tot de ‘Nederlandse Vereniging
voor Obstetrie en Gynaecologie’,
had vanaf het begin het karakter
van een wetenschappelijk genoot-
schap. De oprichters waren ervan
overtuigd dat de regelmatige uit-
wisseling van ervaringen niet
alleen nuttig was voor de individu-
ele gynaecoloog, maar ook voor de
verdere ontwikkeling van het vak-
gebied. De eerste voorzitter was
Gerrit van der Mey, hoogleraar in
Amsterdam, toen pas 32 jaar oud.
Samen met Hector Treub vormde
hij een sterk duo. Van der Mey
overleed helaas reeds op 44-jarige
leeftijd. Treub volgde hem op als
hoogleraar in Amsterdam en was
de grote voortrekker van de Vereni-
ging tot het jaar van zijn dood in
1920.

In 1889 verscheen het eerste
nummer van het Nederlands Tijd-
schrift voor Verloskunde en Gynae-
cologie, met daarin de verslagen van
ter vergadering gehouden voor-

De Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie
W. VLAANDEREN
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drachten. Aanvankelijk overheer-
sten casuïstische mededelingen, een
logisch gevolg van de prille staat
waarin het vak zich bevond. Ook
de indicaties en uitvoering van
gynaecologische operaties stonden
centraal. Zo werden vrouwen met
ernstige klachten als gevolg van
myomen vaak behandeld door bei-
derzijdse ovariëctomie, een minder
riskante operatie dan de abdomina-
le uterusextirpatie. Zelfs de supra-
vaginale variant had in 1894 nog
een mortaliteit van 8% wat toen als
heel gunstig werd gezien. De optre-
dende dervingsverschijnselen na de
ovariëctomie werden op de koop
toegenomen. Vanaf 1914 werd ook
röntgencastratie gebruikt als alter-
natief voor een uterusextirpatie.
De ‘echte wetenschap’ in zijn essen-
tiële vorm van meten en tellen deed
toch geleidelijk aan haar intrede.
Treub gaf de stoot tot het afdrukken
van de ‘integrale statistieken der
grote operaties’, een ‘heilzame prik-
kel voor operateurs tot het openlijk
afleggen van rekenschap’. Niet

voor niets was de titel van zijn
inaugurele rede ‘De gevaren der
hedendaagse gynaecologie’. Een
rede waarin hij waarschuwde tegen
de ‘furor operandi’ van sommigen
van zijn tijdgenoten. Ook in de ver-
loskunde was het in de 19e eeuw
nog niet altijd heilzaam om in han-
den van de geneeskunde te vallen.
Zo bedroeg de moedersterfte in de
kraamkliniek in Leiden in 1849
maar liefst 25%, merendeels door
de beruchte kraamvrouwenkoorts.
De Amsterdamse hoogleraar
Lehmann geloofde niet in de
publicatie van Semmelweiss die de
sterfte in zijn kliniek spectaculair
zag dalen na invoering van simpele

hygiënische maatregelen als
‘handen wassen’. Eerst in 1880
onder zijn opvolger Van der Mey
werden deze maatregelen ook in
Amsterdam ingevoerd, waarna de
sterfte daalde tot een gemiddelde
van 16 promille. Daarbij hielp
natuurlijk dat inmiddels door
Pasteur en zijn medewerkers de
bacteriële oorzaak van de febris
puerperalis was ontdekt.

VROUWELIJKE LEDEN

Het eerste vrouwelijke lid van de
Vereniging was Catharine van
Tussenbroek. Zij was de tweede
vrouwelijke arts in Nederland, na
Aletta Jacobs, en werd net als deze
door de nood van de tijd gedron-
gen zich speciaal om het lijden van
haar seksegenoten te bekommeren.
Zij was van 1895 tot 1915 Secretaris
van de Vereniging. Zij was gepro-
moveerd en wetenschappelijk zeer
actief. Talrijke publicaties van haar
hand zagen het licht. Zij beschreef
als eerste een geval van ovariële
zwangerschap. In 1911 publiceerde
zij haar grootste werk: ‘De ontwikke-
ling der aseptische verloskunde in
Nederland’. Zonder twijfel zou zij in
de huidige tijd tot hoogleraar zijn
benoemd, dat was echter voor die
tijd nog een brug te ver. Vele jaren
schommelde het percentage vrou-
welijke leden rond de tien, maar de
laatste twintig jaar is er een enorme
stijging opgetreden (zie tabel). Van
de assistenten in opleiding is in
2005 maar liefst 75% vrouw. Jozien
Holm werd in 1995 de eerste
vrouwelijke voorzitter van de
Vereniging en in 1996 de eerste
vrouwelijke hoogleraar in de
obstetrie en gynaecologie. 

Voor deze spectaculaire verschui-
ving zijn tal van factoren verant-
woordelijk. De belangrijkste is
natuurlijk de emancipatie van de
vrouw, waardoor de keuze voor het
artsenberoep in het algemeen voor
vrouwen steeds vanzelfsprekender

Jaar Aantal leden Van wie vrouw Percentage
1887 9 1 11
1938 88 10 12
1950 151 21 14
1972 341 40 11
1986 650 63 10
2005 815 301 37
Aspirantleden 303 229 75
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werd. De zware fysieke belasting
van het beroep van gynaecoloog,
dat voor veel vrouwen van oudsher
een bezwaar vormde, is vermin-
derd. Door grotere maatschappen is
een betere indeling van het werk
mogelijk en is de belasting van bij-
voorbeeld de diensten duidelijk
afgenomen.Ook is de uitoefening
van het vak in deeltijd mogelijk
geworden waardoor een combina-
tie met de zorg voor een gezin aan-
trekkelijker werd. De balans lijkt nu
echter volgens sommigen te ver
door te slaan.

DE AFGRENZING VAN 
HET VAK

De afbakening van het vak heeft
door de jaren heen telkens weer de
aandacht van de vereniging gehad.
We noemden reeds de late verdwij-
ning van de chirurg-gynaecoloog.
(Het is wel interessant dat er toch
nog chirurgen bestaan die met
gynaecologische operaties een
naam hebben veroverd, zoals de in
Afrika werkende Nederlandse
chirurgen Kees Waaldijk en Tom
Raassen, specialisten in herstel van
obstetrische fistels). In tegenstelling
tot andere landen bleef de mamma
in Nederland tot het terrein van de
chirurg behoren, hoewel het orgaan
met enig recht tot de voortplan-
tingsorganen van de vrouw kan
worden gerekend. Er is nu echter
weinig reden dit te gaan verande-
ren, hoewel een enkele gynaecoloog
daar af en toe nog wel een pleidooi
voor houdt. De behandeling van
vrouwelijke urine-incontinentie
bleef grotendeels in handen van de
gynaecoloog, al wordt bij het uro-
dynamisch onderzoek vaak samen-
gewerkt met urologen. De androlo-
gie, het onderzoek en de
behandeling van mannelijke
vruchtbaarheidsstoornissen, vormt
een ander grensgebied waarbij ech-
ter vooral de persoonlijke belang-
stelling bepaalt wie zich de exper-
tise eigen maakt. Met aanpalende
vakken als kindergeneeskunde,
radiologie en pathologische anato-
mie zijn er in de loop van de jaren
grensschermutselingen geweest die
allemaal in goed overleg zijn opge-
lost. Het inzicht dat de patiënten-
zorg het meest gebaat is met een
goede samenwerking bleek hierbij
het leidend beginsel.
De relatie met de verloskundigen

verliep met ups en downs. Neder-
land is het enige geïndustrialiseer-
de land dat een systeem van zelf-
standig werkende goedopgeleide
verloskundigen kent. Mede daar-
door is het mogelijk dat nog steeds
een belangrijk deel van de bevallin-
gen thuis plaatsvindt. Het beeld
van zwangerschap en bevalling als
natuurlijke gebeurtenissen waarin
door hulpverleners zo weinig
mogelijk moet worden ingegrepen
kon in ons land lang standhouden,
mede dankzij het hoge niveau van
de verloskundigen. De grens tussen
fysiologie als terrein voor de verlos-
kundige (en eventueel, zij het in
steeds mindere mate, van de huis-
arts) en de pathologie voor de
gynaecoloog is echter minder dui-
delijk dan vroeger. Jarenlang fun-
geerde de verloskundige indicatie-
lijst volgens Kloosterman als een
redelijke richtlijn voor de afbake-
ning van die grens. Inmiddels is
deze vervangen door een indeling
in laag-, middel- en hoogrisico situ-
aties, waarbij over de middengroep
overleg dient plaats te vinden
tussen verloskundige en gynaeco-
loog. Het door alle betrokkenen
aanvaarde Verloskundig Vademe-
cum 2003 benadrukt daarbij het
belang van goede samenwerking,
bij voorkeur in een gestructureerd
regionaal verloskundig samen-
werkingsverband. Het ideaal is de
vorming van een verloskundige
organisatie waarin een continuüm
van zorg wordt geboden door een
team waarin beide beroepsgroepen
intensief samenwerken met behoud
van de eigen identiteit. Als de ster-
ke punten van beide groepen: de
geavanceerde technische mogelijk-
heden enerzijds en het geduld en
het vertrouwen in de natuur ander-
zijds, op vloeiende wijze worden
gecombineerd zou Nederland weer
terug kunnen keren naar de ere-
plaats op het verloskundig wereld-
podium waar wij zo lang hebben
gestaan. Er zijn echter nog wat
obstakels te overwinnen alvorens
dit ideaal bereikt kan worden.

VERDERE ONTWIKKE-
LINGEN

De enorme uitbreiding van de
medische techniek sinds de oprich-
ting van de vereniging heeft ook
binnen het vakgebied tot een ver-
dere specialisering gevoerd, althans

aan de universiteiten. Drie hoofd-
gebieden tekenen zich af: verlos-
kunde en perinatologie, infertiliteit
en oncologie. Omdat de praktijk
echter vraagt om allround gynaeco-
logen, die zonder problemen de
diensten kunnen verzorgen, heeft
dit nog niet echt tot subspecialisatie
geleid. Wel is veelal een vrijwillige
differentiatie binnen de maatschap-
pen gegroeid waarbij ieder een aan-
dachtsgebied heeft en zich daarop
richt met nascholing enzovoort.
Ook tijdens de laatste jaren van de
opleiding kan al voor een aan-
dachtsgebied worden gekozen.
De technisch-wetenschappelijke
ontwikkeling van het vak is gedu-
rende de tijd sinds de oprichting
van de vereniging ronduit specta-
culair te noemen. Het groeiend
inzicht in de menselijke voortplan-
ting gebaseerd op de ontwikkeling
van de genetica, de endocrinologie,
de biochemie gepaard met techni-
sche ontwikkelingen als de echo-
scopie en de laparoscopie leidde tot
ongehoorde verbeteringen op veler-
lei gebied. De vooruitgang van de
anesthesie, bloedtransfusie, infec-
tiebestrijding en thromboseprofy-
laxe maakt gynaecologische opera-
ties tot op hoge leeftijd mogelijk.
De vereniging was het forum waar
steeds weer nieuwe mogelijkheden
en inzichten werden besproken, die
enthousiast maar kritisch werden
ontvangen. Veel leden droegen
actief bij aan de introductie en ont-
wikkeling van nieuwe technieken.
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Vanaf 1995 ontwikkelt de vereni-
ging richtlijnen voor de behande-
ling van gynaecologische en obste-
trische problemen. Het bereiken
van consensus over de beste aan-
pak bij de stand van de wetenschap
op dat moment is een steun voor de
individuele gynaecoloog, en biedt
houvast bij juridische problematiek.

Meer moeite kostte het vele leden
soms de veranderingen in de alge-
meen maatschappelijke moraal te
volgen. Bij de introductie van anti-
conceptie liep de vereniging
bepaald niet voorop De eerste uni-
versitaire polikliniek voor anti-
conceptie werd pas in 1968 in
Amsterdam geopend. Begrijpelij-
kerwijs verliep ook de acceptatie
van artificiële abortus niet zonder
slag of stoot. Van artsen die dage-
lijks bezig zijn met hulp aan patiën-
ten bij hun pogingen een zwanger-
schap tot stand te brengen en deze
succesvol te beëindigen kan moei-
lijk anders worden verwacht. Op
een tumultueuze vergadering van
de vereniging in Utrecht demon-
streerde een aantal vrouwelijke
studenten door hun blote buik te
tonen met het opschrift ‘Baas in
eigen buik’
De vereniging nam dit standpunt
niet zonder meer over in het besef
dat de autonomie van de mens
begrensd is als het ander leven
betreft. Onder invloed van hoog-
leraren als Sikkel en Kloosterman
kwam het niettemin tot een beter
luisteren naar de nood van de
patiënt en het inzicht dat sommige
patiënten geen andere oplossing
zien. Voor veel gynaecologen was
het echter toch een uitkomst dat
aparte abortusklinieken werden
opgericht, zodat zij deze als tegen-
natuurlijk ervaren handeling niet
(te vaak) zelf behoeven uit te voe-
ren.
Ook andere ontwikkelingen hebben
zo hun ethische discussie gekend,
zij het minder scherp dan de
abortus. Het heeft tot in de jaren
zeventig geduurd voordat over
KID kon worden gediscussieerd
(Swaab). Sterilisatie, IVF en pre-
natale diagnostiek werden zonder
al te grote moeite door de vereni-
ging geaccepteerd. In het algemeen
nam de aandacht voor de psycho-
sociale kant van het beroep toe.
Niet alleen werd de Psychosoma-
tische Werkgroep opgericht (Van

Hall), ook in de dagelijkse praktijk
en de opleiding wordt daarvoor
meer plaats ingeruimd. Wellicht
wordt deze ontwikkeling nog
bevorderd door de toegenomen
feminisering van het beroep.
Het tijdschrift heeft ups en downs
gekend. In 1970 werd besloten tot
opheffing van het toen 81 jaar oude
periodiek. In dat jaar werd het
European Journal of Obstetrics, Gyna-
ecology and Reproductive Biology
opgericht waarmee publicaties van
Nederlandse origine een grotere
bekendheid kunnen verkrijgen.
Niettemin werd al snel duidelijk
dat er toch behoefte bleef bestaan
aan een verslaggeving van voor-
drachten in de Nederlandse taal die
om een of andere reden het Euro-
pean Journal niet haalden en zo
ontstond toch weer een eigen
orgaan: het Nederlands Tijdschrift
voor Obstetrie en Gynaecologie.

DE OPLEIDING

De opleiding tot gynaecoloog is
tijdens het bestaan van de vereni-
ging steeds weer onderwerp van
discussie geweest. Zowel de kwan-
titeit (Commissie In- en Uitstroom)
als de kwaliteit (Concilium) heeft
voortdurend de aandacht gevraagd
en gekregen. De duur van de op-
leiding is geleidelijk toegenomen
tot zes jaar, met voor iedereen een
universitair en een niet-universitair
gedeelte. Met zo’n lange periode
tussen in- en uitstroom is het niet
eenvoudig het juiste aantal op te
leiden vakgenoten te bepalen. Er
zijn periodes geweest van te veel en
van te weinig gynaecologen, beide
onwenselijke situaties. Maatschap-
pelijke ontwikkelingen als toename
van deeltijdfuncties, vervroegde
uittreding, kortere werktijden
hebben invloed op de toekomst-
scenario’s. In 2005 werd het rapport
HOOG door de algemene leden-
vergadering aangenomen. Hierin
wordt gepleit voor vervanging van
het huidige ‘meester-gezel’-type
opleiding tot een meer gestructu-
reerde vorm, met meer cursorisch
onderwijs, meer toetsen en meer
competentiegerichte aspecten. Dat
dit ook meer opleidingsprofessio-
nals vereist en dus meer kosten met
zich mee zal brengen zal de invoe-
ring hopelijk niet bemoeilijken. 

DE VERENIGING 
ANNO 2006

Van een klein groepje bevlogen
pioniers in 1887 is de huidige
Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie uit-
gegroeid tot een krachtige profes-
sionele organisatie, met 815 wer-
kende leden, met ongeveer vijftig
werkgroepen en commissies, ver-
zameld in negen koepels. Er is een
bureau met vijf fulltime mede-
werkers. De jaarcontributie bedroeg
drie gulden in 1887, 630 euro in
2005, de begroting voor 2006
bedraagt 938.000 euro. Gesteld mag
worden dat de vereniging in de
bloei van haar leven verkeert en
alle reden heeft de toekomst vol
vertrouwen tegemoet te zien.
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Op 23 maart jl. werd het NVOG-
minisymposium over indicatoren
gehouden. Vervolgens werd op de
algemene ledenvergadering de nota
‘Indicatoren urine-incontinentie bij
de vrouw’ als onderdeel van het
ZonMw-project ‘Kwaliteit van zorg
in de etalage’ goedgekeurd. De
indicatoren urine-incontinentie bij
de vrouw zijn bedoeld om patiën-
ten en consumenten keuzemoge-
lijkheden te geven waar en van wie
ze hun zorg willen betrekken. De
indicatoren moeten volgens het
project ook geschikt zijn voor de
inkoop van zorg door verzekeraars.
Zelden zal het contrast tussen het
belang van het symposium en de
geringe belangstelling bij onze
leden voor dit onderwerp, groter
zijn geweest. 
Binnen onze vereniging zal nie-
mand betwisten dat de patiënt
recht heeft op duidelijkheid ten
aanzien van de kwaliteit die gele-
verd wordt. De nieuwe Nederland-
se artseneed stelt ‘ik zal mij open en
toetsbaar opstellen en ik ken mijn
verantwoordelijkheid voor de
samenleving’.1 Als professionals
nemen we die verantwoordelijk-
heid. Onze uitdaging en arbeids-
plezier liggen voornamelijk in het
trachten steeds beter te worden.
Dat brengen we in praktijk en
willen we laten zien. Bijvoorbeeld
via onze NVOG-website
(www.nvog.nl) waar het publiek
kan zien wat we aan richtlijnen en
patiëntenvoorlichting doen, en wat
de uitkomsten van IVF-behande-
lingen zijn. Maar ook door publica-
tie van jaarverslagen door vak-
groepen en maatschappen.
Indicatoren komen voort uit de
gedachte dat het openbaar maken
van prestaties, gekoppeld aan

prikkels en sancties, zal leiden tot
betere zorg. Of deze benadering
werkelijk tot betere zorg leidt, is
onbekend. Ervaring uit het buiten-
land leert dat de mogelijkheid van
een daling van kwaliteit na intro-
ductie van indicatoren, reëel is.2,3

’Measuring the quality of care is a
noble and valid pursuit. But it is a
young technology that should be
subjected to the same rigorous
review of the evidence of benefits
and harms as any other medical
intervention [...].’4

Om kwaliteit te meten gebruikt
men veelal zogenaamde prestatie-
indicatoren. Deze indicatoren die-
nen ingebed te worden in richtlij-
nen. Zo kan men meten of een
richtlijn in de praktijk tot de
gewenste verbetering leidt. De
overtuiging bij velen dat indicato-
ren een goed beeld geven van de
mate waarin de zorg patiëntgericht,
effectief en veilig is, berust vrijwel
nergens op gedegen wetenschappe-
lijk onderzoek. Veel te gemakkelijk
gaat men voorbij aan het gegeven
dat er nog vrijwel geen indicatoren
beschikbaar zijn die reproduceer-
baar en betrouwbaar de kwaliteit
van een behandeling weergeven.5

De geforceerde introductie van
indicatoren zonder wetenschappe-
lijk onderzoek dat voor- en nadelen
voor de kwaliteit van zorg aantoon-
baar maakt, doet de vraag rijzen of
voor sommigen verbetering van het
kwaliteitsbeleid doel of middel is.
Gaat het om kwaliteit met als ken-
merken veiligheid, effectiviteit,
patiënt-cliëntgerichtheid, tijdigheid
en doelmatigheid of om de macht,
de strijd met professionele auto-
nomie? Indicatoren kunnen ook
gebruikt worden om een kritische
beroepsgroep in te kaderen. De

roep bij de overheid (VWS en de
Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ), het publiek en de ziekten-
kostenverzekeraars om meer
inzicht in de prestaties van artsen
en ziekenhuizen krijgt dan voor ons
een wrange bijsmaak. De schijn van
andere belangen en doelstellingen
remt medische beroepsgroepen die
juist zo hard werken aan een pro-
fessionele kwaliteitszorg (zie
kader).
De begrijpelijke roep om trans-
parantie wordt niet geflankeerd
door kwaliteitsbevorderende maat-
regelen, integendeel. De subsidie
door VWS voor de ontwikkeling
van het richtlijnenprogramma van
de Orde van Medisch Specialisten
en van het kwaliteitsinstituut CBO
is gestopt. Het richtlijnenprogram-
ma vormt de alom erkende inhou-
delijke basis voor het kwaliteits-
beleid en daarmee de basis voor (in
de toekomst) valide indicatoren.
Duidelijkheid over alternatieve
financiering blijft veel te lang uit.
Daardoor dreigen de ontwikkeling
en het onderhoud van het kwali-
teitsbeleid van de wetenschappelij-
ke verenigingen te stagneren. De
toezichthouders in de zorg die bij
anderen transparantie bepleiten,
ontberen bovendien de reflectie om
na te gaan hoeveel gezondheids-
winst door hun eigen interventies
tot stand is gekomen. De mede
door de IGZ ontwikkelde prestatie-
indicatoren worden door hen als
een belangrijk instrument gezien
om periodiek verantwoording af te
leggen over geleverde prestaties.
Dat de validiteit en betrouwbaar-
heid van deze indicatoren ter
discussie staan (en het gebruik
ervan in de pers), weerhoudt de
IGZ niet te dicteren dat nu de

Indicatoren en Kwaliteit; 
kwali-rijk, kwali-kwansel of
kwali-kwijt?
J.H. SCHAGEN VAN LEEUWEN, J.J.M. VAN LITH EN M.P. HERINGA

NAMENS DE KOEPEL KWALITEIT
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specialist kwaliteit moet bewijzen.6

Met enkele cosmetische ingrepen
lukt het ziekenhuizen om tot de top
van Nederland te behoren, terwijl
andere zorginstellingen door ver-
schillen in definities, registraties en
samenstelling van hun patiënten-
populatie wellicht ten onrechte als
‘kwalitatief minder’ gebrandmerkt
worden. De nieuwe kleren van de
keizer zijn niet ver weg wanneer
straks beleidsmakers gaan roepen
dat de introductie van deze indica-
toren geleid heeft tot betere zorg.

VERTROUWEN?

Het steeds veranderende perspec-
tief waarmee naar de prestatie-indi-
catoren wordt gekeken, tekent het
verdwenen vertrouwen in elkaar
van alle actoren in het veld. Dit is
funest voor de kwaliteit van de
zorg. Fukuyama stelt in zijn boek
Trust: ‘Some societies are able to
develop cultural norms, such as
mutual trust, more than others.
Such positive cultural values foster
growth, their absence retards it.’7

‘Kwaliteit van zorg in de etalage’
klinkt aardig, maar leidt ook tot
‘windowdressing’ van de uitverko-
ren producten. Als professionals
zijn we er juist verantwoordelijk
voor dat ook het magazijn met alle
onderdelen van zorg (ook de min-
der aantrekkelijke) bol staat van
kwaliteit. 

Onjuist gebruik van indicatoren
Een schrijnend voorbeeld van mis-
bruik van een indicator is de CITO-
toets die kinderen aan het eind van
hun basisschooltijd afleggen.
Bedoeld als indicator voor de
mogelijkheden van een individueel
kind in het vervolgonderwijs,
wordt die ook gebruikt om de
kwaliteit van een hele school te
meten. Op sommige scholen mag
daarom tot 50% van de leerlingen
de toets niet meer doen. Effectiever
is wellicht nog nooit de bijl aan de
wortel van onze beschaving gezet. 

Enkele voorbeelden van potentieel
gevaar van indicatoren in ons vak-
gebied: 
• Perinatale sterfte is een relatief

harde indicator. Er is weinig dis-
cussie over de definitie van dood.
Toch is zij al jaren onderwerp van
heftige discussie. Nederland
heeft nog steeds vrijwel het laag-

ste percentage sectio’s (maar kent
een van de hoogste percentages
perinatale sterfte) in Europa.
Door het sectiopercentage als
kwaliteitsindicator te nemen,
wordt de indicatiestelling tot sec-
tio beïnvloed. Dat kan risicovol
gedrag veroorzaken. Het is voor-
stelbaar dat een vakgroep met
een relatief hoog VOKS-percenta-
ge, zal trachten dit percentage te
laten dalen. Het geforceerd verla-
ten van hun oude vertrouwde
strategie rondom de baring bij
hun eigen populatie, kan gepaard
gaan met een toename van de
zuigelingensterfte.

• Zorgaanbieders moeten ‘produc-
ten’ leveren met een gunstige
prijs-kwaliteitverhouding. Dit
dogma bemoeilijkt de introductie
van nieuwe ontwikkelingen, die
in het begin vaak helemaal niet
goedkoper zijn en waarvan de
veiligheid soms nog onduidelijk
is. Het ondoordacht introduceren
van indicatoren belet innovatie. 

• De zorg moet efficiënt zijn. De
opleider wiens kliniek als minder
efficiënt wordt beschouwd, zal
moeilijk weerstand kunnen bie-
den aan de neiging om een assis-
tent, die langer over een ingreep
doet, terzijde te schuiven. Bij dit
zorgstelsel komt de opleiding in
het gedrang en kan een belangrij-
ke wissel trekken op de toekomst
van de kwaliteitszorg. Dit effect
wordt wellicht versterkt als de
inhoud van een complicatieregis-
tratie als indicator gaat tellen. 

• De zorg moet voor jonge mensen
aantrekkelijk blijven om in te
gaan werken. In de Verenigde
Staten en in het Verenigd Konink-
rijk is een groot tekort ontstaan
aan arts-assistenten die willen
kiezen voor een opleiding in de
gynaecologie/verloskunde.
Volgens het bestuur van de
RCOG is dit mede het gevolg van
het feit dat vooral de verloskun-
de een groot aantal externe indi-
catoren kent. Dit geeft veel jonge
artsen een onveilig gevoel, door
het toenemend aantal aansprake-
lijkheidsstellingen.

• De zorg moet veilig zijn. Sinds de
mortaliteit van coronairchirurgie
in sommige landen als prestatie-
indicator geldt, geven thorax-
chirurgen toe moeilijke patiënten
niet meer te behandelen en zijn
mensen die dreigden te over-

lijden tijdens of na de ingreep,
prompt behandeld voor een
andere, soms fictieve, aandoe-
ning, waaraan ze vervolgens
‘geregistreerd’ kwamen te over-
lijden. Transparantie heeft twee
gezichten; niet alleen de hulp-
verlener, maar ook de patiënt
krijgt een risicoprofiel.

• Het gebruik van kwaliteitsindica-
toren om een rangorde aan te
brengen in zorgaanbieders, heeft
te allen tijde tot gevolg dat er een
groep is die relatief hoog en een
groep die relatief laag scoort.
Iemand die tevreden is met zijn
tandarts, kan zich beter ontspan-
nen bij een behandeling. Zou hij
die tandarts nog vertrouwen als
hij weet dat hij nummer 5849 van
Nederland is? Kan iedereen trou-
wens bij de top 10 terecht? En
wat als blijkt dat het verschil
tussen de ‘beste’ en de ‘slechtste’
klinisch niet relevant is? 

DE MARKT

De filosofie van ‘de markt moet zijn
werk doen’ heeft in de zorg nergens
tot aantoonbaar betere resultaten
geleid. Natuurlijk moet slechte zorg
niet betaald worden, maar wanneer
marktwerking gekoppeld wordt
aan slecht ontwikkelde indicatoren,
en zodoende financiële prikkels
afhankelijk worden van opgepoet-
ste indicatoren, wordt pervers
gedrag gestimuleerd. Geld en ideo-
logie kunnen zo de overhand
krijgen op wetenschappelijk gefun-
deerd kwaliteitsbeleid. 
De ervaring met stelselherzienin-
gen in het onderwijs leert dat niet
zelden een soms goedbedoeld,
ideologisch getint kwaliteitssausje
gebruikt wordt om betrokkenen
onverteerbare bezuinigingen door
de strot te duwen. In de gezond-
heidszorg treffen die al snel de
meest kwetsbaren. Kwaliteit van
zorg gaat ook over doelmatigheid
én toegankelijkheid.11 Arme mensen
worden gemiddeld eerder en vaker
ziek. Solidariteit om de zorg voor
iedereen toegankelijk te houden,
vergt vertrouwen van de hele
samenleving dat het geld besteedt
aan de zorg verantwoord wordt
uitgegeven. Wetenschappelijk
gefundeerde kwaliteitszorg is daar-
voor een essentiële voorwaarde.
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ZORGPROCES OF
PATIËNTENZORG?

De zorg moet transparant worden.
De dokter komt steeds verder klem
te zitten tussen enerzijds de roep
om transparanter, efficiënter, goed-
koper, sneller en patiëntvriendelij-
ker te werken, terwijl hij anderzijds
steeds meer afgerekend wordt op
het produceren van verslaglegging
die hier getuigenis van geeft. Dat
voelt tegennatuurlijk aan. Onze
professionaliteit draait niet om
tellen, registreren en meten van
abstracte grootheden die vrijwel
niet in relatie tot het individu staan.
Te veel dokters communiceren in
de spreekkamer nu al meer met
hun pc dan met de patiënt. 
Door met simpele, vaak eendimen-
sionale, indicatoren complexe zorg-
processen weer te geven, wordt ‘de
zorg’ zo transparant dat in het
krachtenspel met politiek en zorg-
verzekeraars niemand de patiënt en
de dokter meer zal zien staan. Het
ondoordacht invoeren van indica-
toren leidt tot een voortwoekerende
bureaucratie, die met het oorspron-
kelijke zorgproces vaak weinig
meer van doen heeft.
Bovendien verdwijnt het vertrou-
wen van de consument in de zorg
wanneer hij geconfronteerd wordt
met het gegeven dat de uitkomsten
van het ‘zorgproces’ belangrijker
gevonden worden, dan zijn eigen
specifieke situatie en zijn eigen
definitie van ‘kwaliteit van leven’. 

KWALITEITSBELEID NVOG

Het kwaliteitsbeleid is als een jonge
appelboom: met beleid snoeien en

wetenschappelijk verantwoord
bemesten, dan komt er een ruime
oogst van heerlijke appels. De dok-
ters hebben met veel liefde en zorg
de boom vormgegeven, de patiën-
ten plukken daar meestal de zoete
vruchten van. Te snel oogsten, zoals
de minister van VWS en de zorg-
verzekeraars willen, maakt dat de
patiënt en de dokter met minder en
vooral zure appels blijven zitten.
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Het doel van het kwaliteitsbeleid van de NVOG
is de spreiding in kwaliteit van de geboden zorg
zo klein mogelijk te houden en het niveau van
de beroepsgroep als geheel voortdurend te ver-
hogen. Het NVOG-visitatiesysteem wijst uit dat
de Nederlandse gynaecoloog het kwaliteits-
beleid actief ondersteunt. Kwaliteitszorg is de
cultuur van het continu verbeteren. Het ont-
staat en gedijt als (na)scholing, richtlijnont-
wikkeling, evaluatie van uitkomsten van zorg,
toetsing en educatie via visitatie elkaar voort-
durend beïnvloeden. Indicatoren spelen in de
kwaliteitscyclus een belangrijke rol. Voorwaar-
de daarvoor is dat ze valide en betrouwbaar
zijn. Het zijn geen eindpunten, maar inspiratie-
bronnen voor verbetering. Het uiteindelijke
doel is dat de patiënt er beter van wordt en dat
de professional meer voldoening heeft in de
beroepsuitoefening. Zo wordt gewerkt aan
publiek vertrouwen in de zorg door onze
beroepsgroep.
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Ritueel
Ik houd het kleine ritueel in ere,
opdat je elk moment terug kunt keren

Iedere dag, wanneer het avond wordt,
maak ik de tafel klaar: een extra bord

bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas
alsof je enkel opgehouden was.

Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene
waardoor ik ben, voor altijd was ver-
dwenen?),

ik hoor, alsof de woning nog bestond,
het grind, de klink, het aanslaan van de
hond,

en je komt binnen op het ogenblik
dat ik de lamp ontsteek, de bloemen
schik

Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf
en haast niet opziend van mijn stil
bedrijf

De woorden vind, als was het vanzelf-
sprekend:
Schuif aan; tast toe: er is op je gerekend.

(Jean Pierre Rawie)

Surgical training- can we learn
from aviation? Een zeer lezens-
waardige bijlage bij de Ann R Coll
Surg Eng 2006:88:48-51 attendeert
ons op het feit dat we nog veel kun-
nen leren van piloten en stewardes-
sen. In de luchtvaart is het begrip
Cockpit Resource Management
(CRM) een ingeburgerd begrip. De
‘captains’ van het eerste uur waren
‘fine pilots’ but their skills of com-
munication, delegation, feedback,

etc waren duidelijk minder uitge-
sproken. Herkennen we deze pro-
blematiek niet al te goed? Komen
veel accidents en ‘near accidents’
niet voort uit een tekort aan deze
skills.  Wachten we op nog meer
‘Radboud en Boxmeer’?  Het is
interessant om de onderzoeksver-
slagen van de inspectie te lezen, die
vrijwel integraal op de site staan. 

“Refinement in design, manufacture,
and repair have led to a steady decline
in accidents due to mechanical failures.
Foushee & Helmreich found that acci-
dents and incidents due to human error
have not shown the same declining
trend. Seventy percent of aviation acci-
dents are the result of human error
where crew members failed to manage
all available resources, many becoming
preoccupied with distractions, then fai-
ling to properly manage the flight path
and status of the aircraft”

Inmiddels blijkt dat veel medische
fouten plaatsvinden op de operatie-
kamer en dat deze vaak grote
gevolgen hebben. We zijn er niet als
we een chirurgische bespreking
hebben en de instrumenten en
gazen als volledig worden aangege-
ven aan het eind van de operatie.
Een deugdelijke en conscientieus
bijgehouden complicatie-registratie
en -bespreking(!), het formuleren
van reëele en algemeen geaccep-
teerde prestatie-indicatoren (wat
heel wat anders is dan de wervende
‘bench marking’ op de verschillen-
de websites) en een werkelijke
briefing en debriefing van het totale
operatie team.
En:

Johan Cruyff moet spelen tegen Vitesse
maar raakt in Arnhem de weg kwijt.
Hij vraagt een willekeurige passant :
“Hoe kom ik bij Vitesse?”, waarop de
rasechte Arnhemmer antwoordt: “
Trainen, trainen en nog eens
trainen, jochie!”.
(anekdote)

“ I was once told that pilots and
doctors are the most arrogant of all
professions. I hope that is no longer
so. I do see we are in a unique posi-
tion to influence our systems. It is a
position we must never abuse or
lose but we should seek to enhance
it for the benefit of our fellow pro-
fessionals, our multidisciplinary
teams and our customers, the
public.”*

En arrogant zijn we eigenlijk alleen
nog maar op het droge. In Bosch en
Duin ( het Wassenaar van Wasse-
naar) hebben alle specialisten hun
villa’s om financiële redenen verla-
ten voor managers en grondboeren.
Een anesthesist met pensioen en
enkele plastisch chirurgen hebben
het vol gehouden.  Maar wegdro-
men kunnen we wel en dat kan nu
echt weer met het glossy tijdschrift
“Scherp”, een lifestyle-magazine
voor chirurgisch Nederland!
Wat een onzin. Als de markt einde-
lijk zal gaan werken dan zullen de
‘goedwillende’ specialisten er zeker
niet beter van worden. Of moeten
we mee gaan doen met de ‘grote
jongens’? Ik hoop van niet.

Editorial
Chirurgie: wel steeds meer
‘evidence’, maar gelukkig nog
genoeg rituelen
LEX PETERS
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OPERATIEPALET

Tijdens de COBRA Dagen 2006 was
er ruime aandacht voor de State of
the Art van de meest voorkomende
gynaecologische operaties, inclusief
de sectio caesarea. De verschillende
voordrachten gecombineerd lever-
den een goed overzicht op van
bestaande best available ‘evidence’
van het gynaecologisch operatie-
palet anno 2006.
De oplettende toehoorder zal zeker
nieuwe feiten en ontwikkelingen
hebben vernomen of ten minste het
prettige gevoel hebben gekregen
dat zijn of haar aanpak nog steeds
de toets van kritiek kon weerstaan
in het licht van alle meer of minder
veelbelovende nieuwe gegevens.
Dat laatste werd zeker in de hand
gewerkt doordat het merendeel van
de overzichten een kritische bena-
dering en een zekere scepsis aan de
dag legde ten opzichte van nieuw
gepropageerde materialen en tech-
nieken. Zo werd betoogd dat de
vaginale hysterectomie nog steeds
superieur is ten opzichte van de
abdominale of laparoscopische be-
nadering, dat er nog steeds geen
bewijs is voor de doeltreffendheid
van een middel dat postoperatieve
adhesies kan voorkomen en dat het
gebruik van matjes bij een achter-
wandplastiek vooralsnog een dubi-
euze aangelegenheid blijft. Datzelf-
de geldt voor de supravaginale
hysterectomie die nu definitief haar
bestaansrecht verloren lijkt te heb-
ben. De bloemlezing van de voor-
drachten over dit onderwerp in dit
nummer van het NTOG geeft een
goede indruk van deze overwegin-
gen.
Aan de andere kant komen er ook
weer zaken naar voren die een aan-
passing van de huidige praktijk aan
de orde stellen, zoals ‘her’overwe-
ging van het sluiten van de subcu-
tis na laparotomie, zowel om cos-
metische (subcutis kleiner dan 2
centimeter) als om infectiepreven-
tieve redenen. En soms lijken het
simpele zaken die ons chirurgisch

weer een stukje verder kunnen
brengen: vervang de vaginadesin-
fectie met Bethadineoplossing door
die met Bethadinegel en de wer-
kingsduur wordt verlengd van der-
tig minuten tot drie uur. 
En tot slot: of iedere zichzelf respec-
terende gynaecologisch chirurg
toch vooral zijn eigen littekenbreu-
ken wil corrigeren, maar dan wel
met een polipropyleenmat met vol-
doende wijde poriën, subfasciaal en
met sluiten van het peritoneum of
ten minste afdekken van de darmen
met het omentum majus.

ADIPOSITAS

Adipositas was een van de hoofd-
thema’s tijdens de COBRA Dagen
2006. De sprekers hadden zich uit-
geput in het verzamelen van zoveel
mogelijk weerzinwekkende foto’s
van adipeuze en superadipeuze
dames. Na afloop was het publiek
dan ook diep doordrongen van het
besef dat wij aan de vooravond
staan van een nieuwe wereldwijde
epidemie. De adipeuze patiënt
werd van alle kanten belicht en
beschouwd en vele wetenswaardig-
heden en adviezen passeerden de
revue. Zo lijkt de comorbiditeit van
adipositas vooral te draaien om het
metabole syndroom waarin insuli-
neresistentie en diabetes mellitus
centraal staan. Vanuit de Verenigde
Staten adviseert men voor buikope-
raties een dwarse incisie vlak onder
of boven de navel. Het advies om af
te vallen voor een operatie is ner-
gens op gebaseerd en mogelijk zelfs
gevaarlijk. Wondsperders die
gefixeerd kunnen worden aan de
tafel, worden algemeen aanbevo-
len. Het uitdraaien van de benen en
versterken van de bekkenlordose
levert een minder tangentiële bena-
dering van de bekkenorganen op
en een vitrage in plaats van drie of
vier buikgazen schijnt een betere
afdamming van de darmen te
geven. En als u er toch nog
tegenopziet om een adipeuze
patiënt te opereren, besef dan dat

wij niet de enige zijn die het moei-
lijk hebben. Ook de anesthesist
wordt geconfronteerd met een veel-
heid aan problemen waaronder de
dosering van medicamenten, bloed-
drukschommelingen, een lastige
intubatie en beademingscomplica-
ties bij Trendelenburgpositie. 
Is er een remedie voor al deze
narigheid? Eigenlijk nauwelijks. Of
het zou een aangescherpte planning
moeten zijn met multidisciplinair,
preoperatief overleg en het laag-
drempelig reserveren van Pacu en
IC-bedden. En het lijkt erop dat we
nog maar het topje van de ijsberg
gezien hebben.

COBRA VAKBEURS

Ook dit jaar bleek de formule van
de COBRA Vakbeurs weer in een
behoefte te voorzien: voordrachten
vanuit de eigen beroepsgroep over
onderwerpen met een commerciële
achterkant. Maar die achterkant is
dan wel open (en bloot) onder het
mom dat vele ontwikkelingen nu
eenmaal geïnitieerd worden vanuit
de industrie en dat een vorm van
synergisme tussen het bedrijfsleven
en de medische wereld een
gemeenschappelijk doel kan
dienen. Die vorm moet alleen dui-
delijk zijn (het woord transparant
krijg ik allang niet meer uit mijn
mond, laat staan uit mijn compu-
ter), en daarmee controleerbaar.
Beter met open vizier dan de kat in
het donker knijpen. Diegenen die
het hardst roepen dat er geen enke-
le artsenbezoeker meer over de
vloer mag komen, laden de verden-
king op zich dat zij de verantwoor-
delijkheid om te waken voor beïn-
vloeding, niet aankunnen.

VEILIGHEID

Soms lijkt het of we ons in een
tombola bevinden van wat er maat-
schappelijk wenselijk of acceptabel
wordt gevonden. Prestatie-indicato-
ren, horizontale controle en de
KNMG-auditoren staan onuitwis-

Inleiding
J.B. TRIMBOS,

GYNAECOLOOG, LUMC, LEIDEN
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baar op de agenda en nu is de roep
om veiligheidsbevorderende maat-
regelen daaraan toegevoegd. Toch
is er met betrekking tot dit laatste
punt nog wel het een en ander te
verbeteren op de OK en regelmatig
wordt de vergelijking met de lucht-
vaart gemaakt: van briefing en
debriefing tot het gebruik van
simulatoren die een hogere sofici-
teitsgraad hebben bereikt. In een
diep en donker verleden oefende ik

nog stuitextracties met behulp van
een dode foetus op sterk water
(herkenbaar aan de uitgescheurde
oksels). De oefenpoppen van van-
daag zijn geheel synthetisch, maar
kunnen bloeden, circulatiestilstand
krijgen, inclusief lichtstijve pupillen
en allerlei soorten van adem-
halings- en hartslagveranderingen
produceren. Ze kosten een paar
euro’s maar dan heb je ook wat.
Het onderwerp veiligheid werd

besproken vanuit het verzekerings-
wezen, de chirurgische kant en
organisatie-technische hoek. Voor-
alsnog lijkt het een onderwerp dat
nog lange tijd en prominent de aan-
dacht van velen verdient.

Referenties van de artikeln
kunnen worden opgevraagd bij
de redactie van het NTOG
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In de praktijk gebruikt men vaak
een techniek voor het openen en
sluiten van een operatiewond die
vroeger zo geleerd is van de oplei-
der. Als dit bevalt, is er over het
algemeen geen reden om het te ver-
anderen. Toch zijn er wel een aantal
studies in de literatuur verschenen
over de verschillende technieken,
en een aantal aspecten van het
openen en sluiten wil ik aan de
hand van die literatuur graag
bespreken.
Hierbij selecteerde ik bij het zoeken
naar relevante literatuur die studies
waarbij het ging om de zogenaam-
de ‘schone wonden’, het sluiten van
geïnfecteerde wonden wordt hier
buiten beschouwing gelaten.

De techniek van het openen heeft
zich in de loop der tijd ontwikkeld.
Vroeger was het gebruikelijk om de
incisie van de buik met twee
messen te verrichten: de huid met
een mes en de subcutis en de fascie
met een tweede mes. Dit ter voor-
koming van een infectie. Een geran-
domiseerde studie van Jacobs uit
1974 heeft echter aangetoond dat er
geen verschil is wat betreft het
optreden van infecties wanneer er
een of twee messen worden ge-
bruikt1. 
De hierop volgende ontwikkeling
betreft het gebruik van de dia-
thermie voor het openen van de
huid tot en met de fascie. Als reden
om de diathermie niet te gebruiken
wordt nogal eens gegeven dat er
door het devitaliseren van de huid
meer kans zou bestaan op wond-
infecties, grotere littekenvorming
en vertraagde wondgenezing. 
Maar is dit ook zo?
Bij het zoeken in Pubmed met
behulp van de PICO-methode naar
de methoden van openen van de
buik (mes of diathermie) – bij
patiënten bij wie de buik geopend
werd middels een mediane incisie

met als uitkomst infectie of cosme-
tiek – vond ik twee gerandomiseer-
de studies. Beide studies zijn in
2001 gepubliceerd door respectie-
velijk Kearns et al en Franchi et al.2,3. 
Bij de studie van Kearns werd of
alles met het mes gedaan of alles
met de diathermie. Bij de studie
van Franchi werd of alles met het
mes gedaan of in de diathermie-
groep de huid met het mes en de
subcutis en de fascie met de dia-
thermie. In de studie van Kearns
waarbij honderd patiënten werden
geïncludeerd, was het bloedverlies
significant minder in de diather-
miegroep. De postoperatieve pijn
gedurende de eerste twee dagen
was eveneens significant minder
evenals de hoeveelheid gebruikte
morfine. Er was geen significant
verschil wat betreft het aantal
wondinfecties postoperatief. 
In de studie van Franchi et al.
werden 964 mensen geïncludeerd
die allen een mediane incisie
kregen vanwege een gynaecolo-
gisch-oncologische reden. Wat
betreft de tijdsduur werd er geen
verschil gevonden tussen de twee
groepen; wat betreft de complica-
ties kwamen deze vaker voor in de
groep die met het mes geopend
werd, echter na logistische regressie
waarbij leeftijd, BMI en het gebruik
van het mes werden meegewogen,
lieten alleen de leeftijd en de BMI
een significante associatie zien met
het optreden van een infectie. Het
feit dat er geen verschil in tijd
gevonden werd tussen de twee
groepen is mogelijk te verklaren
door het feit dat in de diathermie-
groep de huid werd geopend met
het mes, terwijl in de studie van
Kearns de huid ook met de diather-
mie werd geopend.
Concluderend kan men zeggen dat
er geen voordeel is van het gebruik
van het mes boven de diathermie
wanneer het gaat om het optreden

van wondinfecties. Wat betreft de
postoperatieve pijn in de eerste
twee dagen, komt de diathermie-
groep als beste naar voren. Geen
van beide studies hebben gekeken
naar een mogelijk verschil in cos-
metiek.
Tot zover één aspect van het ope-
nen. Hierna worden enkele aspec-
ten van het sluiten van de wond
besproken waarbij ik mij beperk tot
de rol van de subcutishechtingen
en de methode van het sluiten van
de huid.
Wat betreft de theoretische achter-
grond van het eventuele nut van
het sluiten van de subcutis: deze is
het duidelijkst te zien aan de hand
van een schematische schets zoals
in  figuur 1. Hierbij is te zien dat er
onvoldoende steun gegeven wordt
aan de huid waardoor het litteken
zal indeuken, wanneer de subcutis
niet gesloten wordt. Daarnaast zal
er ook een dode ruimte ontstaan
die zich makkelijk kan vullen met
wondvocht wat op zich een goede
bron van infectie is. Of dit laatste
klinisch van betekenis is, wordt
bevestigd door een meta-analyse
van Chelmow et al. in 20044. Hierbij
blijkt dat er bij patiënten die een
sectio caesarea hebben ondergaan
en bij wie de subcutis dikker is dan

Operatiepalet
Openen en sluiten
W.J. VAN DRIEL, 

GYNAECOLOOG, ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS/AMC, AMSTERDAM

Figuur 1. Schematische schets van het sluiten van de
huid zonder het sluiten van de subcutis.

Figuur 2. Resultaat wanneer hoeveelheid weefsel van
beide wondranden die aan elkaar gehecht wordt niet
gelijk is.
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2 cm, een reductie van 34% qua
wondinfectie verkregen kan
worden door het sluiten van de
subcutis. Op theoretische gronden
kun je stellen dat het plaatsen van
subcutishechtingen cosmetisch een
beter resultaat geeft indien de sub-
cutis minder dan 2 cm dik is .
Een ander aspect dat bij het sluiten
van de huid van belang is, wordt
weergegeven in figuur 2. Wanneer
er verschillende hoeveelheden
weefsel worden gepakt aan de
beide kanten van de wondranden
zal er een niveauverschil optreden
in het litteken, wat cosmetisch niet
fraai is. 
Het is ook mogelijk om de huid en
subcutis in één hechting te sluiten.
Wanneer je dit doet, is het van
belang om het meeste weefsel aan
de onderzijde te pakken, zodat de
huid voldoende steun heeft en er
geen indeuking in het litteken ont-
staat. Een andere manier om het-
zelfde effect te bereiken is het
gebruik van de verticale matras-
hechting oftewel de Donati-hech-
ting (figuur 3). Het alternatief is dat
de subcutis separaat gesloten
wordt, de huid zelf kan dan met
geknoopte of met intracutane hech-
tingen gesloten worden.
Wanneer een patiënt een tweede
operatie moet ondergaan kan men
geconfronteerd worden met een
lelijk litteken. Dit is op een betrek-
kelijk eenvoudige manier te herstel-
len wat te zien is in figuur 4.

Een laatste aspect dat ik wil bespre-
ken met betrekking tot het sluiten
van de wond is de techniek van het
sluiten van de huid: intracutaan,
met staples, of met geknoopte hech-
tingen. 
Voor het sluiten van de huid na een
sectio caesarea is er in 2003 een
Cochrane review verschenen waar-
bij uiteindelijk maar één studie
gevonden is die voldeed aan de
criteria van een gerandomiseerde
studie5. Hierbij werden 66 patiënten
geïncludeerd waarbij het gebruik
van nietjes vergeleken werden met
oplosbare intracutane hechting. Van
50 patiënten waren de uitkomsten
beschikbaar. 
Hierbij was bij het sluiten van de
huid met nietjes de duur van het
sluiten aanzienlijk korter, het ge-
bruik van intracutane hechting
resulteerde in minder postopera-
tieve pijn en gaf een beter cos-

metisch resultaat. Het sluiten van
de subcutis werd bij deze studie
niet geëvalueerd. Hierbij was de
beoordeling van de cosmetiek en de
beoordeling van de postoperatieve
pijn volgens de auteurs te subjec-
tief, en de beoordeling van de cos-
metiek bovendien te kort na de
ingreep, namelijk 6 weken.
De conclusie van deze review is
dan ook dat er op dit moment niet
voldoende bewijs is om een voor-
keur voor een bepaalde sluitings-
techniek te hebben. Vragen met
betrekking tot de technieken, de te
gebruiken materialen, de gevolgen
voor de infecties, postoperatieve
pijn en de cosmetiek zijn nog niet
beantwoord. 

Als het gaat om het sluiten van
mediane incisies, zijn er zes geran-
domiseerde studies te vinden die
dit bestudeerd hebben. In alle
gevallen gaat het om ‘schone’
wonden. 
Twee van deze studies uit 1985 en
1992 vergelijken staples met
geknoopt of intracutaan hechten.
Beide studies laten zien dat staples
sneller gaat, duurder is en vaker
gepaard gaat met postoperatieve
pijn6,7.
De studies van McLean uit 1980 en
Trimbos uit 2002 vergelijken voort-
lopend versus geknoopt of
Donati’s. Bij de studie van McLean
is niet gekeken naar cosmetiek,

Figuur 3A: sluiting huid en subcutis in 1 hechting; B: Donati hechting 

Figuur 4. Gebruik van littekenweefsel na split-thickness verwijdering van littekenweefsel om de
spanning op de gehechte wond te verminderen. A: gedeeltelijke verwijdering van het litteken. 
B: Ondermijning van het resterende littekenweefsel. C: split-thickness verwijdering van het
litteken. Let op de kleine incisie1 om de flap op te kunnen schuiven (F). D: het gedeelte van het
dermale littekenlap wordt opgeschoven en subcutaan ingehecht in het ondermijnde gebied van de
tegenoverliggende zijde van het litteken. Het doel van deze techniek is om de spanning op de te
hechten wond te verminderen12.

D E F

B CA
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continu was sneller en er werd geen
verschil gezien in infectie. In de
studie van Trimbos zijn de wonden
gehecht met Donati’s cosmetisch
mooier. Bij beide studies werden
geen subcutishechtingen geplaatst8,9.
De studie van Trimbos uit 1993
kijkt voornamelijk naar de ver-
schillende hechtdraden en hierbij
laat het hechten met polybutester
een mooier litteken zien10.
Er is één studie die het intracutaan
hechten vergelijkt met onoplosbaar
geknoopt. Hierbij worden 304
patiënten gerandomiseerd en hier-
bij is de groep die intracutaan
gehecht wordt korter opgenomen
en zijn de littekens mooier wanneer
deze zes maanden na de operatie
beoordeeld worden11.

Concluderend kan je op grond van
de literatuur zeggen dat het dia-

thermisch openen van de huid,
subcutis en fascie minder bloed-
verlies geeft, sneller is, en geen ver-
grote kans geeft op slechte wond-
genezing of infectie. Of er verschil
is in cosmetiek wanneer de huid
met het mes of middels diathermie
wordt geopend is in geen van de
studies vergeleken, maar op theo-
retische gronden heeft het openen
van de huidlaag met het mes de
voorkeur. 

Eveneens op theoretische gronden
zou je de subcutis altijd moeten
hechten, wanneer de subcutis min-
der dan 2 cm is vanwege de betere
cosmetiek. Gerandomiseerde stu-
dies laten zien dat voor een subcu-
tis van meer dan 2 cm het sluiten
ervan de kans op een wondinfectie
met een derde vermindert. 
Wat betreft het sluiten van de huid

na een mediane laparotomie, waar-
bij er sprake is van een ‘schone’
buik, is het in ieder geval zo dat
nietjes pijnlijker zijn dan hechten.
Het gaat wel sneller en is ook duur-
der.
Wat betreft de cosmetiek lijken het
intracutaan hechten en het hechten
met Donati’s betere resultaten te
geven, maar hierbij moet gezegd
worden dat er geen studies gedaan
zijn die bijvoorbeeld staples, het
intracutaan hechten en de Donati
met elkaar vergelijken. Bij geen van
de genoemde studies wordt de rol
van de subcutishechting voor de
cosmetiek bekeken.

Met dank aan J. Hage, plastisch
chirurg in het AvL voor het ter
beschikking stellen van figuur 1 t/m 4.
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Een littekenbreuk kan worden ge-
definieerd als een defect in de voor-
ste buikwand ter plaatse van een lit-
teken waardoor de buikinhoud kan
uitpuilen. Een kenmerk van een
littekenbreuk is dat het defect wel
bedekt wordt door huid, dit in
tegenstelling tot een platzbauch. Er
bestaat een kans van 5-5% op
beklemming, waarbij het risico bij
kleine defecten veel groter is dan bij
grote defecten. Als er beklemming
optreedt, bestaat er een kans van
2% op strangulatie en perforatie. 
Per jaar vinden in Nederland 3500
littekenbreukcorrecties plaats. Een
littekenbreuk ontstaat na 10-20%
van alle abdominale ingrepen,
waarbij het interval tussen de
ingreep en het ontstaan van de
breuk tientallen jaren kan bedragen.
Een Pfannenstiel-incisie kent een
laag risico op het ontstaan van litte-
kenbreuken van 0-2%. De incidentie
na laparoscopie is 0-6%. Een platz-
bauch is een abdominale wondde-
hiscentie waarbij alle lagen van de
huid los zijn en de darmen zicht-
baar zijn. Deze ernstige complicatie
treedt op na 1-2% van alle laparoto-
mieën en altijd in de eerste weken
na de ingreep. Een platzbauch is
een spoedindicatie voor operatief
herstel van het defect. Het risico
van het ontwikkelen van een litte-
kenbreuk na een platzbauch is 70%. 
Diagnostiek van een buikwand-
defect is in de eerste plaats lichame-
lijk onderzoek, met eventueel aan-
vullend echografie of CT. 
Risicofactoren voor het ontstaan
van een littekenbreuk zijn wond-
genezingsstoornissen zoals die op
kunnen treden bij onder andere
DM, roken en hoge leeftijd, en een
verhoogde intra-abdominale druk
zoals bij obesitas, chronisch long-

lijden en obstipatie. Door een
wondinfectie ontstaat er een kans
van 19-64% op het ontstaan van een
littekenbreuk: de door de bacteriën
geproduceerde enzymen vernieti-
gen zowel het weefsel als het hecht-
materiaal.

Een littekenbreukcorrectie wordt
tegenwoordig uitgevoerd volgens
het ‘tension-free’-principe waarbij
tractie op de wondranden verme-
den wordt tijdens het sluiten van
het defect door middel van het
plaatsen van een kunststof mat
(figuur 1, 2). Hiermee wordt het
recidiefpercentage gereduceerd van
30-50% tot 10-20%. Ook voor hele
kleine breuken moet een mat
gebruikt worden, omdat aange-
toond is dat primair sluiten ook
voor kleine defecten tot hoge reci-
diefpercentages leidt. Helaas heeft
het gebruik van een mat intra-
peritoneaal grote nadelen, zoals de
vorming van adhesies die kunnen
leiden tot chronische buikpijn,
onvruchtbaarheid en recidiverende
ileus, maar ook tot problemen bij
een eventuele volgende laparoto-
mie. Er zijn veel verschillende
soorten matten beschikbaar voor
littekenbreukcorrecties waarbij
polypropyleen en e-PTFE het meest
gebruikt worden. Factoren die een
rol spelen bij de keuze voor een mat
zijn adhesieformatie, ingroei, infec-
tiegevoeligheid en prijs. 

De laparoscopische littekenbreuk-
correctie is een ingreep die in toe-
nemende mate uitgevoerd wordt in
Nederland. De eerste resultaten
laten zien dat er sprake is van min-
der wondinfecties waardoor moge-
lijk het aantal recidieven afneemt.
Ook ervaren patiënten postoperatief

minder pijn en worden zij sneller
uit het ziekenhuis ontslagen. Het
nadeel van deze ingreep is dat de
mat meestal intraperitoneaal
geplaatst moet worden waardoor
de kans op adhesies toeneemt en
dat de operatieduur langer is. Niet
elke patiënt en elk buikwanddefect
is geschikt voor deze ingreep en er
is een hoog conversierisico van
10%.

De stand van zaken: 
Platzbauch/Littekenbreuk
WIETSKE VRIJLAND, 

ALGEMENE HEELKUNDE, ERASMUS MC/SINT FRANCISCUS GASTHUIS, ROTTERDAM

Figuur 1. Laterale paramediane incisie

Figuur 2. ‘Tension-free’ sluiten van een
buikwanddefect met een kunststof mat.
Spanning op de wondranden wordt
vermeden. 
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Een abdominale uterusextirpatie is
een van de oudste en tevens  meest
uitgevoerde grote operaties in de
gynaecologie. Het is een veilige
ingreep met een mortaliteit < 0.1 %.
De korte- en langetermijnuitkomst
zijn gebaseerd op de vaardigheid
en operatieve techniek van de
gynaecoloog. Precisie, oog voor
detail, en voorzichtige manipulatie
van weefsel zal het intra- en post-
operatieve beloop van de abdomi-
nale uterusextirpatie beïnvloeden.
Intraoperatieve complicaties zijn
bloedingen (1–3%), ureterletsel
(0.04%), blaasletsel (0.5%) en darm-
letsel (0.3%). Postoperatieve com-
plicaties zijn infecties (9% met anti-
bioticaprofylaxe), urineweginfecties
(1–5%), en late complicaties, zoals:
tubaprolaps, vaginatopprolaps en
urine-incontinentie. 
Er zijn recent gerandomiseerde
studies verschenen die als doel
hebben om de complicatiepercen-
tages van verschillende technieken
te vergelijken. De vraag is hoe we
korte- en langetermijncomplicaties,
bij abdominale uterusextirpaties
voor benigne aandoeningen,
kunnen voorkomen.

POVIDONE-GEL

De meest voorkomende complicatie
na een abdominale uterusextirpatie
is een infectie. Cellulitis van de
vaginatop en abcesvorming in het
abdomen worden meestal veroor-
zaakt door contaminatie van de
vaginatop in de buik met vaginale
bacteriën. Profylactische antibiotica
verlaagt het aantal infecties van
21% naar 9%.
Sommige studies suggereren, dat
povidone-iodine in verschillende
vormen effectiever is dan chloor-

hexidine als antisepsis. Echter,
Monif et al. heeft laten zien dat der-
tig minuten na het aanbrengen van
de povidone-iodineoplossing de
bacteriële flora zich weer hersteld
tot de beginhoeveelheid. Dit kan de
grote hoeveelheid postoperatieve
infecties verklaren, omdat een
vaginale incisie vrijwel altijd langer
duurt dan dertig minuten na het
aanbrengen van de povidone-
iodine. Dezelfde studie liet zien dat
diezelfde povidone-iodineoplos-
sing in de vorm van gel resulteerde
in een extreem laag aantal bacteriën
na dertig minuten, met antibacte-
riële activiteit persisterend tot drie
uur na het aanbrengen. Uit een
prospectief gerandomiseerde studie
van Eason bleek dat er geen signifi-
cant verschil was in infectieuze
morbiditeit tijdens de eerste dertig
postoperatieve dagen, met uitzon-
dering van abdominale abcessen1:
In deze studie werden 1570 vrou-
wen gerandomiseerd, waarvan 780
in de povidone-iodine-gelgroep en
790 in de controlegroep. Of er pro-
fylactisch antibiotica werd gegeven
en of de vaginatop open werd gela-
ten, of gesloten, was afhankelijk
van de wens van de gynaecoloog.
Het gebruik van profylactische
antibiotica in deze studie verschilde
dan ook van 3%–99% tussen ver-
schillende centra. Er werd een rela-
tief risico van 0.9 gevonden voor
infectieuze morbiditeit in de povi-
done-iodine-gelgroep. Dit was
statistisch niet significant. De af-
wezigheid van een abdominaal
abces in de povidone-iodine-gel-
groep , vergeleken met zeven abdo-
minale abcessen in de controle-
groep was wel significant en
opvallend. Van deze zeven abces-
sen, hadden drie vrouwen profy-

lactische antibiotica gekregen en
vier vrouwen niet. 
De beperking van deze studie is dat
er niet consequent profylactisch
antibiotica is gegeven; dit maakt
het interpreteren van de uitkom-
sten lastig. Het gebruik van povido-
ne-iodine-gel lijkt de hoeveelheid
abdominale abcessen wel te ver-
minderen en is daarmee direct een
bewijs voor toegenomen antisepsis.
Voor de rest van de infectieuze uit-
komsten was het resultaat van
povidone-iodine-gel teleurstellend.

LIGASURE VESSEL
SEALING SYSTEM (LVSS)

LVSS is een instrument dat recent
geïntroduceerd is in de algemene
en abdominale chirurgie. 
Het systeem brengt een nauwkeuri-
ge hoeveelheid bipolaire energie en
druk aan op het weefsel. Door ver-
andering van de aard van het
oppervlak van de wand van het
weefsel, wordt het weefsel geseald.
Collageen en elastine in de vezel-
wand fuseren in een enkele struc-
tuur, wat het lumen vernietigt en
de  kans op bloedingen doet dalen.
Het feedbackmechanisme voor-
komt overcoagulatie. Weefsels tot
een dikte van 7 mm kunnen bij een
abdominale uterusextirpatie gese-
ald worden: ligamentum infundi-
bulopelvicum, ligamentum rotun-
dum, ligamentum cardinale, v.a.
uterina, en de v.a. ovarica2.
Over het gebruik bij abdominale
uterusextirpaties is tot nu toe één
gerandomiseerd onderzoek ver-
richt. Deze studie is uitgevoerd
omdat bij een retrospectieve studie
geconcludeerd werd dat de LVSS
een effectief, snel en veilig alterna-
tief bleek voor conventionele hecht-

Nieuwe inzichten in abdominale
uterusextirpatie voor benigne
afwijkingen?
W. HERMES, M.J. KAGIE,

GYNAECOLOGEN, MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN, DEN HAAG
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technieken, omdat het de operatie-
duur en de hoeveelheid bloed-
verlies zou verminderen.

In deze gerandomiseerde studie
(N=30) werd het LVSS vergeleken
met de conventionele hechttechniek
voor het ondergaan van een electie-
ve abdominale uterusextirpatie,
waarbij tijdens de eerste dertig
postoperatieve dagen de volgende
parameters werden geregistreerd:
alle vormen van relaparotomie,
gebruik van bloedtransfusies, voor-
komen van koorts boven de 38 ?C,
alle vormen van infecties, DVT en
de lengte van het post-operatieve
verblijf.  
Als de Ligasure-techniek werd
gebruikt, werden de eventuele
extra hemostatische hechtingen,
door onsuccesvolle sealing, geregis-
treerd.

Uit deze studie kwam niet een dui-
delijk voordeel van Ligasure naar
voren wat betreft de operatieduur.
Er was juist een tendens, hoewel
niet significant, dat de conventione-
le techniek een kortere operatie-
duur opleverde en dat de Ligasure-
groep een verlengd
ziekenhuisverblijf had. Daarbij
moet aangemerkt worden dat de
gynaecologen meer ervaring heb-
ben met de conventionele techniek.
Echter, bij andere chirurgische
ingrepen werd het voordeel van de
Ligasure-techniek wel aangetoond.
Het verlengde ziekenhuisverblijf
van de Ligasure-groep kan gelegen
zijn in het feit dat de patiëntenpop-
ulatie gemiddeld ouder was dan in
de conventionele groep.
In deze studie werd geen verkorte
operatieduur aangetoond. De tech-
niek lijkt wel net zo veilig te zijn als
de conventionele techniek.

SUBTOTALE VERSUS
TOTALE ABDOMINALE
UTERUSEXTIRPATIE

Een subtotale uterusextirpatie kan
een nuttige operatie zijn in geval
van obstetrische spoedgevallen, of
bij grote massa’s in de fundus, zoals
een uterus myomatosus, die het
operatieve veld obstrueren. Verder
moet deze methode overwogen
worden als er sprake is van veel
adhesies.
Een totale abdominale uterusex-
tirpatie wordt geassocieerd met
moeizaam seksueel functioneren,
bekkenbodemproblematiek en
mictieproblemen. Retrospectieve
studies van variabele kwaliteit
hebben de subtotale uterusextirpa-
tie geassocieerd met minder wond-
infecties, minder schade aan de
ureter, minder verandering in
seksueel functioneren en minder
urine-incontinentie3.
In 2004 is er een gerandomiseerde
studie uitgevoerd om het effect op
seksueel functioneren na een totale
en na een subtotale uterusextirpatie
te vergelijken.
Er werden 319 vrouwen gerandomi-
seerd. Na twaalf maanden follow-
up verschilden de twee interventie-
groepen niet significant wat betreft
libido, frequentie gemeenschap,
orgasme, vaginale lubricatie, of
tevredenheid over seksleven. Aan
het begin van de studie had 31.7%
van de vrouwen dyspareunie. Na
twaalf maanden follow-up, was het
aantal vrouwen met dyspareunie
significant gedaald (p=0.009) van 98
vrouwen naar 22 vrouwen. Minder
vrouwen hadden pijn diep in de
vagina na abdominale uterusextir-
patie, en er werd geen significant
verschil gevonden tussen de twee
verschillende operatiegroepen. 

Er wordt gedacht dat bij subtotale
uterusextirpatie, door het behoud
van ligamenten en zenuwen, de
normale seksuele functie behouden
blijft. Deze gerandomiseerde studie
steunt deze gedachte niet. Wel moet
opgemerkt worden dat het niet een
geblindeerde studie is, waardoor er
een bias is ontstaan.

INTRAFASCIALE TECHNIEK
VERSUS EXTRAFASCIALE
TECHNIEK

De cervix wordt omgeven door een
bindweefselkapsel dat gehecht is
aan de cardinale ligamenten en de
uterosacrale ligamenten en reikt tot
aan de laterale buikwand.
Deze structuur is door Richardson
in 1929 beschreven als de pubovesi-
cocervicale fascie. Het bevat arte-
riolen en een veneuze plexus die de
bloedtoevoer verzorgt naar de basis
van de blaas, cervix, en het boven-
ste deel van de vagina.
In feite is het geen fascie, maar een
pubocervicale fibromuscularis. De
vezels lopen van het niveau van het
ostium internum van de cervix
onder de mucosa van de voorste
vaginawand, tot de symfyse.
De effecten van een abdominale
uterusextirpatie op de blaasfunctie
is niet helemaal duidelijk. Sommige
recente studies hebben laten zien
dat urge-incontinentie vaker voor-
komt na abdominale uterusextir-
patie. 
Het behoud van de pubovesicocer-
vicale fascie tijdens de intrafasciale
techniek van de abdominale uterus-
extirpatie kan theoretisch de schade
aan paracervicale zenuwbundels
verminderen. Verder wordt ervan
uitgegaan dat de intrafasciale tech-
niek minder schade veroorzaakt
aan de urinewegen en de blaas. 
De hypothese bestaat dat het stomp
afschuiven van de blaas tijdens de
extrafasciale techniek de para-
vaginale zenuwen beschadigt en de
mogelijkheid creëert voor compli-
caties zoals urge-incontinentie door
het veroorzaken van denervatie
van de urethrovesicale overgang.
Tijdens de intrafasciale techniek
worden de paracervicale weefsels
afgeklemd met de klem in dit
fascieblad. Hoewel de intrafasciale
techniek niet regelmatig meer
wordt uitgevoerd, wordt het nog
steeds gezien als de veiligste
manier voor het verwijderen van de

Sagittale doorsnede; laat diepte en rich-
ting van vesicocervicovaginale dissectie
zien5

T- of V-incisie in pubovesicocervicale
fascie, klemmen worden geplaatst in
deze fascie5
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cervix. Het kan een uitkomst bie-
den bij endometriose en straffe
adhesies tussen cervix en blaas of
cervix en rectum. De extra-uteriene
structuren, zoals de ureter, worden
niet in de klemmen meegepakt.4

In een prospectieve studie, waarbij
negentig vrouwen zijn gerandomi-
seerd, werden de effecten op urge-
incontinentie vergeleken tussen de
intrafasciale en extrafasciale tech-
niek.
Voor en na de operatie werd een
urodynamisch onderzoek verricht
en alle patiënten kregen profylac-
tisch antibiotica. Er was een follow-
up van twaalf maanden.
Het aantal patiënten dat herstelde
aan het eind van de follow-up van

eerder bestaande urge-incontinen-
tie, was meer uitgesproken in de
intrafasciale groep (veertien versus
vier vrouwen), wat borderline-sig-
nificantie bereikt (p=0.06). Binnen
de extrafasciale groep ontwikkelde
niemand urge-incontinentie in ver-
gelijking met vier vrouwen in de
intrafasciale groep (niet significant).
Prospectieve studies met lange
follow-up zijn nodig om de lange-
termijneffecten te bekijken van
zowel urge- als stressincontinentie.
De conclusie is dat de korte- en
mediumtermijnuitkomst van mor-
biditeit, inclusief urge-incontinentie
na intrafasciale en extrafasciale
abdominale uterusextirpatie gelijk
lijken te zijn.
Echter, grotere studiegroepen en

een langere follow-upperiode zijn
nodig om significante verschillen te
krijgen wat betreft de urge-inconti-
nentie.

CONCLUSIE

Complicaties na abdominale ute-
rusextirpaties zijn zeldzaam en de
mortaliteit is laag. Buiten de reduc-
tie van abdominale abcessen na het
gebruik van povidone-iodine-gel,
zijn er tot nu toe uit bovengenoem-
de gerandomiseerde studies geen
andere methoden en technieken
naar voren gekomen, die significan-
te verbetering geven wat betreft het
verminderen van complicaties. 
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Leiomyomen zijn de meest voor-
komende tumoren van de uterus en
komen in 30–50% van alle vrouwen
boven de dertig jaar voor1,2. De
meeste myomen (70–80%) zijn 
a-symptomatisch en behoeven dus
geen behandeling1. Indicaties voor
operatieve behandeling van
myomen zijn:
• Klachten, meestal gerelateerd aan

grootte, aantal, lokalisatie en
degeneratie:
- bloedingsanomalie al dan niet

gevolgd door ijzergebrek-
anemie,

- druk op omliggende organen,
- buikpijn en/of dysmennorroe.

• Groei van het myoom:
- geeft toegenomen chirurgisch

risico,
- postmenopauzaal ten gevolge

van sarcoom (kans 0.1%).
• Onzekerheid over de origine DD:

ovariumtumor.
• Fertiliteitbevordering. Diverse

studies suggereren dat myomec-
tomie een optie is voor subfertie-
le patiënten. De beste prognose
hebben jonge vrouwen, zonder
andere aantoonbare fertiliteit-
beperkende factor en indien de
myomen vervorming geven van
het cavum uteri. Als solitaire
factor zijn myomen slechts in
2–3% de oorzaak van subferti-
liteit1.

De meest toegepaste operatieve
behandeling is de hysterectomie1,2.
Voor vrouwen die echter nog
kinderwens hebben of hun uterus
wensen te behouden zijn minder
radicale ingrepen aangewezen
zoals: 
• Hysteroscopische resectie,
• Myoomenucleatie (per laparo-

tomie of laparoscopie)1,
• Embolisatie 3,
• Myolysis 1,4,
• Laservaporisatie (van kleine

myomen).

ABDOMINALE
MYOOMENUCLEATIE

Goede preoperatieve voorbereiding
is essentieel en mogelijk, aangezien
het zelden een acute ingreep is.
• Goede patiëntenvoorlichting, 
• (SIS-)echo (ter vastlegging aantal,

grootte en locatie myomen),
HSG, eventueel MRI,

• Preoperatief hysteroscopie,
• Correctie van het Hb preoperatief

(bloedtransfusie, ijzersuppletie,
GnRH-agonisten),

• Operatie uitvoeren liefst in de
folliculaire fase bij fertiliteitpa-
tiënten.

Operatietechniek myoom-
enucleatie
Indien mogelijk één enkele incisie
(ook bij meerdere myomen).

Volgens vele experts bij voorkeur
via de uterusvoorwand een ellips-
vormige lengte-incisie in de mid-
line (figuur 1). Hiermee vermijd je
de vasculaire gebieden van de
uterus en het ligamentum latum.
Een posteriore incisie geeft meer
kans op adhesievorming en de
tubae en ovaria kunnen worden
beschadigd5. Het juiste dissectie-
vlak wordt eventueel gemakkelijker
gevonden met behulp van aquadis-
sectie6.
Diverse series concluderen dat
uterusruptuur voorkomt in maxi-
maal 1%. Het risico neemt toe bij
slechte hechttechniek, overmatig
gebruik van elektrocoagulatie en
wondinfectie. 
Indien het cavum uteri geopend is,
wordt het myometrium direct
boven het endometrium gesloten
met 3-0 of 2-0 doorlopende absor-
beerbare hechtingen. Vaak zijn
meerdere rijen nodig om de dode
ruimte te oblitereren. Dit voorkomt
hematoomvorming en daardoor
slecht wondherstel en kans op
dehiscentie. De hechtingen worden
niet te diep in het myometrium
geplaatst, om weefselstrangulatie te
voorkomen. Bij geopend cavum
eventueel cervixdilatatie, om drai-
nage van bloed te bevorderen. De
serosa wordt gesloten met baseball-
hechtingen met 5-0-draad, waarbij
het geïncideerde oppervlak wordt

Myoomenucleatie
M.D. ESAJAS, 

GYNAECOLOOG, MARTINI ZIEKENHUIS, GRONINGEN

Figuur 1.
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ingestulpt (figuur 2). Hierna spoe-
len van uterus. 
Na myomectomie treedt zes maan-
den geleidelijke reductie op in het
volume van de uterus, het meeste
in de eerste 2–3 maanden. Het
recidief percentage (meestal na
3 jaar) bedraagt 7,5% en in 6,8% is
reoperatie nodig.
Bloedverlies is het grootste risico bij
een myomectomie en is gecorre-
leerd aan de grootte van het
myoom, en niet aan het aantal
myomen. Diverse maatregelen zijn
beschreven om het bloedverlies te
beperken2,7:
• Gebruik van een tourniquet rond

de uterus ter compressie van de
uterine vaten (figuur 3),

• Lokale injectie van vasoconstric-
tieve middelen (bijvoorbeeld
vasopressine),

• GnRH-agonisten preoperatief5,
• Gecontroleerde hypotensieve

anesthesie2.

LAPAROSCOPISCHE
MYOOMENUCLEATIE (LM)

De eerste LM werd beschreven in
1970, aanvankelijk slechts voor
subsereuze myomen7. Vanaf 1990
werden ook intramurale myomen
laparoscopisch verwijderd. De
chirurgische grondstelling (ellips-
vormige lengte-incisie, hechtingen
in meerdere lagen et cetera) voor
laparoscopische myomectomie is
dezelfde als bij de laparotomie8. In
tegenstelling tot bij de laparotomie
moet bij laparoscopie elk myoom
via een eigen hysterotomie-incisie
worden verwijderd. Elektrocoagu-
latie moet worden beperkt teneinde
necrose van het myometrium en
kans op fistelvorming en slechte
wondgenezing te voorkomen. De
voordelen van een laparoscopische
ingreep in vergelijking met een
laparotomie, zoals kortere opname-
duur, minder postoperatieve pijn,
minder adhesievorming ten gevol-
ge van microchirurgische principes,
minder intraperitoneale contamina-
tie, en minder bloedverlies zijn ook
voor de myoomenucleatie in diver-
se studies beschreven9. Laparosco-
pie heeft echter ook beperkingen in
vergelijking met laparotomie8,10. Het
is technisch moeilijker, kleinere of
diepere myomen intramuraal
kunnen worden gemist door het
onvermogen de uterus te palperen,
tractie aan de myomen is beperkt

en daarnaast duurt de ingreep
langer. Uit diverse onderzoeken
komt naar voren dat myoomenucle-
atie, maximaal vijf in aantal en
kleiner dan 7–9 cm, in ervaren lapa-
roscopische handen dezelfde resul-
taten geeft als een laparotomie1,11

Als de chirurg de uitdaging dus
aankan, heeft laparoscopie onder
bepaalde condities de voorkeur.

GNRH-AGONISTEN 

GnRH-agonisten zorgen voor een
gemiddelde reductie in uterus-
grootte van 40–50% na gebruik van
3–6 maanden5. De meeste respons is
in de eerste twaalf weken, maar is
variabel en onvoorspelbaar1. De
hergroei na staken van het middel
maakt de bruikbaarheid beperkt1.

Figuur 2.

Figuur 3.
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Indicaties zijn:
• Vóórbehandeling preoperatief

voor:
o correctie Hb,
o reductie uterusgrootte (opera-

tie technisch gemakkelijker),
o enige reductie in peroperatief

bloedverlies (daardoor moge-
lijk minder adhesies).

• Net premenopauzaal, ter controle
van de symptomen en groei tot
aan de menopauze.

Het nadeel van vóórbehandeling
met GnRH-agonisten is5,12,13:
• Reductie in gemiddelde trabecu-

laire botdensiteit van 1% (deels

reversibel) bij gebruik langer dan
zes maanden,

• Moeilijker scheidingsvlak,
• Toename recidief of residu,
• Hoge kosten.
Eindconclusies 
• De meeste myomen zijn asymp-

tomatisch en behoeven geen
behandeling.

• Bij operatieve behandeling is
goede indicatiestelling en voor-
bereiding essentieel.

• Laparoscopische myomectomie
heeft de bekende voordelen ten
opzichte van laparotomie. De
resultaten zijn vergelijkbaar.
Derhalve heeft deze minimaal

invasieve therapie bij myomen ≤
7–9 cm en minder dan vijf in aan-
tal, mits uitgevoerd door ervaren
laparoscopisten, een lichte voor-
keur. 

• Hoewel GnRH-agonisten zorgen
voor een reductie in uterusvolu-
me en pre- en peroperatief bloed-
verlies, moet het, gezien de bij-
werkingen en de hoge kosten,
niet routinematig gegeven wor-
den. Het primaire voordeel is cor-
rectie van preoperatieve anemie
en controle van symptomen tot
aan de menopauze. 
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INLEIDING

De hysterectomie, het verwijderen
van de baarmoeder, is de meest
voorkomende grotere gynaecologi-
sche operatie. In 1998 werd deze
ingreep in Nederland 16.320 keer
uitgevoerd. Brölmann et al. meld-
den in 2001 in de British Journal
Obstetrics of Gynecology de terug-
gang in het aantal grotere gynaeco-
logische operaties in Nederland in
de periode van 1991–19981. Ook in
onze eigen kliniek is deze trend
waarneembaar. De terugloop van
het aantal hysterectomieën komt
voornamelijk door de alternatieve
behandelingsmethode, enerzijds
medicamenteus (Mirena, analogen,
hormoontherapie), anderzijds ute-
russparend door embolisatie van
arteriae uterinae of door invoering
van endoscopische technieken,
zoals endometriumablatie en hyste-
roscopische poliepverwijdering.
Tegelijkertijd is het aantal gynaeco-
logen toegenomen. Terecht kan de
vraag gesteld worden welke impact
dit heeft op de chirurgische vaar-
digheden van de aanstaande
gynaecoloog.

De vaginale route is typisch het
terrein van de gynaecoloog. Reeds
begin 1900 stelde Doyen
(1859–1916): ‘No man can call
himself a gynecologist until he can
perform a vaginal hysterectomy.’
Buiten oncologische diagnoses zijn
de indicaties voor de hysterectomie
met name prolapsklachten, bloe-
dingsproblematiek, uterus myoma-
tosus en dysmenorroe. De ingreep
is zelden urgent, zodat goede voor-
lichting over de procedure en de
gevolgen ervan gegeven kan wor-
den (WGBO). Is de keuze eenmaal
gemaakt, dan moet de route
bepaald worden. 

DE ROUTE VAN DE
HYSTERECTOMIE

De operatie kan zowel vaginaal als
abdominaal worden uitgevoerd.

Per land en per centrum zijn er zeer
uiteenlopende verdelingen van de
route van de hysterectomie. De
keuze wordt bepaald door de
grootte van de uterus, de descensus
van de uterus, de ruimte van de
introitus, noodzaak tot inspectie
van de buikinhoud en niet in de
laatste plaats de vaardigheid van
de operateur. Er is consensus over
het feit dat de vaginale uterusextir-
patie de eerste keuze is2-4. Ten
opzichte van de abdominale
uterusextirpatie kent de vaginale
hysterectomie een kortere operatie-
duur bij vrijwel gelijk complicatie-
risico en een vlotter herstel. Hier-
door zijn ook de kosten lager5-8. Bij
een normaal grote tot matig ver-
grote uterus met enige descensus
en voldoende ruimte van de in-
troitus vaginae, wordt zodoende de
vaginale weg gekozen9-11. Nullipari-
teit noch obesitas vormt een contra-
indicatie12,13.
In Nederland worden ongeveer
evenveel vaginale als abdominale
uterusextirpaties verricht. In
Zweden, Frankrijk, Groot-Brittan-
nië en de Verenigde Staten daaren-
tegen is het percentage vaginale
uterusextirpaties respectievelijk 5%,
60%, 30% en 20%14.

EFFECTIVITEIT VAN DE
HYSTERECTOMIE

Waarom is de hysterectomie de
meest uitgevoerde grotere gynaeco-
logische operatie voor benigne aan-
doeningen?
Omdat het de ideale oplossing is
voor veel discomfort voor de
vrouw, hetgeen in grotere prospec-
tieve studies is aangetoond15- 17

(tabel I).

COMPLICATIES

De Value-studie (2004) (18) in de
UK bevat meer dan 11.000 vaginale
hysterectomieën. Hierin worden
intraoperatieve en postoperatieve
complicatiepercentages vermeld
van resp. 3.1% en 1.2%. De meeste

complicaties zijn ureter-, darm- of
blaasletsel, bloedingen en infectie.
Het overall percentage ongewenste
chirurgische verwikkelingen na een
vaginale hysterectomie is 3% tot 5%
18-20. Hoewel zeldzaam, moet bij de
pre-operatieve counseling de ernst
van deze complicaties besproken
worden. 
Ureterletsel kan het best vermeden
worden door zo dicht mogelijk bij
de uterus te blijven en de blaas uit
het operatieveld te houden. Indien
ureterletsel wordt vermoed is cysto-
scopie, gecombineerd met intrave-
neus toediening van indigocarmijn
durante operatione aangewezen. In
de eigen kliniek vonden wij in tien
jaar vijftien ureterletsels bij zesdui-
zend hysterectomieën (0,2%)21.
Blaasletsel treedt in 1% tot 2% 
van de gevallen op. De meest voor-
komende complicatie is een
opening van de blaas bij het openen
van de voorste plica.
Darmletsel is zeer ongewoon. De
incidentie is 0,4%19.
Het gemiddelde bloedverlies na een
vaginale hysterectomie is 300 cc.
Vroege of late postoperatieve
bloedingen komen in 2% van de
gevallen voor18.
Vroege bloedingen manifesteren
zich door bloeddrukdaling, pols-
versnelling, Hb-daling en pijn in de
buik, respectievelijk flank. Meestal
ontstaat de bloeding uit de vagina-
top of uit een van de stompen, die
een retroperitonale bloeding ver-
oorzaken. De benadering van beide
situaties kan verschillend zijn, maar

De vaginale hysterectomie     
J.E.G.M. STOOT, 

GYNAECOLOOG, ATRIUM MEDISCH CENTRUM, HEERLEN

Tabel 1. Effectiviteit van de uterusextirpatie.

Symptoom Frequentie Frequentie
vóór OK (%) ná OK (%)

Ernstig bloedverlies 59 <1

Limitering ADL 58 2

Vermoeidheid 70 25

Pelviene pijn 63 8

Urine-incontinentie 20 8

Kjerulff KH et al, Obstet Gynecol 2000
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stabilisatie van de vitale functies is
het eerste vereiste. Afhankelijk van
de conditie van patiënte is inspectie
op de operatiekamer van de vagina-
top gewenst. Bloeding uit de vagi-
natop kan meestal dan omstoken
worden. Bevindt de bloeding zich
boven de vaginatop, dan kan vaak
met tamponnade en bloedtransfusie
afgewacht worden totdat het hema-
toom resorbeert. Het risico van
deze benadering is dat het hema-
toom kan infecteren, waarvoor dan
chirurgische interventie noodzake-
lijk is, indien antibioticatherapie
niet succesvol is.
De andere optie is een laparotomie
te verrichten en patiënte te stabilise-
ren.
Koorts na vaginale hysterectomie
komt voor bij 15% van de patiënten.
Profylactische antibiotica kan dit
significant verminderen22. Infectie
van de vaginatop kan geclassifi-
ceerd worden als een vaginal cuff
cellulitis, pelvic cellulitis, pelvic
abces of geïnfecteerd hematoom.
Evisceratie van de dunne darm in
de vagina is een zeldzame compli-
catie.
De mortaliteit voor een hysterecto-
mie is laag. In de hele populatie is
de mortaliteit 20/10.00019.
Uit de literatuur blijkt dat nulli-
pariteit of obesitas niet leidt tot een
groter aantal complicaties12,13.

PSYCHOLOGISCH
WELBEVINDEN EN
SEKSUALITEIT

Patiënten zijn bezorgd dat een
hysterectomie hun seksuele leven
zal aantasten. Al in 1984 toonde
Wijma23 in zijn proefschrift aan dat
de meeste vrouwen na een hyste-
rectomie, die op basis van een
duidelijke indicatiestelling verricht
wordt, psychisch en seksueel beter
functioneren.
Ellström et al. 24 vonden in een
gerandomiseerde trial vergelijkend
de veranderingen in psychisch
welbevinden en seksualiteit na de
LAVH en abdominale hysterecto-
mie een verbetering onafhankelijk
van de techniek. Roovers et al.
bevestigen in hun onderzoek de
afname van seksuele problemen
onafhankelijk van de chirurgische
techniek. Uit de literatuur blijkt dat
het zogenaamde ‘posthysterecto-
miesyndroom’ optreedt bij patiën-
ten die pre-operatief psychopatho-

logie hadden26. Goede voorlichting
en weloverwogen besluitvorming
voorkomt posthysterectomiede-
pressie27. Supravaginale uterusextir-
patie, het behoud van de cervix,
biedt geen seksuele voordelen28-31.

OPERATIETECHNIEK

De operatietechniek staat goed
beschreven in de COBRA-klapper.
Door de komst van de LAVH zijn
de technieken van morcellement,
bisection en coring out in vergetel-
heid geraakt. Deze methode is in
1941 door Lasch beschreven en
later door Nichols en Randall ver-
der ontwikkeld. Met behulp van de
Deschamps-techniek kunnen ook
bij een nauwe vagina de ligamenta
sacro-uterina onderbonden worden
(figuur 1). Hierdoor kan de uterus
‘als een brief uit de enveloppe’ wor-
den geschoven. De vaginale hyster-
ectomie lijkt vaak moeilijk en
onoverzichtelijk. Echter bij de tech-
niek van morcellement, bisection of
coring out wordt meer overzicht
verkregen en is de ingreep gemak-
kelijk te verrichten, wanneer de
arteriae uterinae links en rechts
eenmaal onderbonden zijn. Er
wordt steeds geopereerd onder
goed zicht. Bij een nauwe vagina
valt een Schuchardtse incisie te
overwegen. De angst voor con-
versie is onnodig. Wanneer een
conversie geïndiceerd is, is het han-
dig om de vaginavoor- en achter-
wand te teugelen met een lange lus,
zodat deze van abdominaal uit

gemakkelijk te identificeren is. Een
culdoplastiek volgens McCall
wordt in het algemeen aanbevolen
om een enterocele te voorkomen. 

CONCLUSIE

Een vaginale hysterectomie blijft,
indien mogelijk, de onveranderde
gouden standaard voor de gynae-
cologische operatietechniek en
moet derhalve in voldoende mate
aan de AIOS aangeboden worden.

Figuur 1.

SUMMARY
There is a declining trend in abdominal and vag-
inal hysterectomies caused by the introduction
of LAVH and the development of intrauterine
medical and surgical treatment modalities and
the arterial embolisation of fibroids. Practice
style and personal preference of the surgeon
may be playing a significant role in selection of
the route and technique. The vaginal hysterecto-
my is less costly than all other techniques. It pro-
vides a high satisfaction rate because it is a guar-
anteed cure for abnormal bleeding. Bisection
with myomectomy, wedge resection and morcel-
lations are fairly safe to start uterine reduction
procedures once the uterine vessels have been
ligated and the anterior and posterior cul-de-sac
have been entered. Psychological wellbeing and
sexuality after hysterectomy are not influenced
by the route of the surgical technique. Vaginal
surgery is the province of the gynaecologist. A
successful vaginal hysterectomy in women with
a large fibroid uterus is very worthwhile for the
patient and should be the treatment of choice for
uterine removal.
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De patiënt denkt bij het woord plas-
tiek niet in de eerste plaats aan de
chirurgische correctie die wij voor
ogen hebben bij een voorwand-
correctie. Vaak associeert zij plas-
tiek met ‘plastic’, dus de syntheti-
sche macromoleculaire structuren,
die door plastische vormgeving
hun materiaalfunctie verkrijgen. 
Zij denkt dat op die manier de
verzakking wordt opgeheven. 

HISTORISCH PERSPECTIEF

Hoewel het niet de bedoeling is om
futuristische bespiegelingen te hou-
den mag een historisch perspectief
niet ontbreken bij een ‘state of the
art’ voordracht. Want geschiedenis
is verhelderende ervaring.
De voorwandplastiek is in de
geschiedenis beschreven onder
diverse benamingen. Treub sprak
over de ‘Kolporaphia anterior’
(1892), later gewijzigd (vervanging
van K door C en toevoeging van
een h) in ‘Colporhaphia anterior’
(Döderlein (1921), Reiffenstuhl
(1974)). Anderen draaiden de volg-
orde van de woorden om en door
toevoeging van een ‘r’ werd ge-
sproken van ‘Anterior colporrha-
phy’ (Bonney (1935). Deze bena-
ming is in de Engelstalige literatuur
het meest gebruikt, tot eind jaren
negentig ineens ook ‘Anterior
vaginal repair’ opdook, onder
andere in de Cochrane Library. 
κολποραϕη betekent letterlijk ver-
taald ‘schedenaad’. Dit is historisch
gezien ook een goede beschrijving
van wat er gebeurde, aangezien
aanvankelijk ‘diepe hechtingen’ om
de blaas te reven achterwege
bleven omdat er nog geen steriel
hechtmateriaal was. In de beginfase
van de voorwandplastiek bestond
deze dus uitsluitend uit verwijde-
ring van een stuk schedevoorwand
en sluiting van het defect in de
voorwand.

Met de voorwandplastiek werd
aanvankelijk voornamelijk de
cystocele gecorrigeerd. Maar een
voorwandplastiek sec is geen anti-
incontinentieoperatie. Daarom lag
het voor de hand, dat op een gege-
ven moment bij een operatieve cor-
rectie van een prolaps tegelijkertijd
‘iets’ werd gedaan om stressinconti-
nentie op te heffen. De eerste vagi-
nale procedure hiervoor werd in
1914 gepubliceerd door Kelly, die
tijdens een cystocelecorrectie tevens
twee (later naar hem vernoemde)
matrashechtingen (buttress sutures
= stuthechtingen) over elkaar legde
op het niveau van de blaashals. In
1937 werd ook door Kennedy een
vaginale correctie van SUI beschre-
ven, waarbij door middel van drie
extra matrashechtingen het para-
urethrale weefsel over de gehele
lengte van de urethra werd gereefd. 
Volgens de ICS ( International Con-
tinence Society) verdient het de
voorkeur om de prolaps te benoe-
men naar het betrokken segment
van de vagina in plaats van het
erachter gelegen orgaan: het heeft
dus de voorkeur om te spreken van
een prolaps van de vaginavoor-
wand in plaats van over een cysto-
cele. Dit heeft wel als nadeel dat
niet direct duidelijk is over welk
traject de voorwand-prolaps zich
uitstrekt, dus of hij zich beperkt tot
het gebied van de blaas, of dat ook
de blaashals en de urethra erbij
betrokken zijn. Cystocele geeft
direct meer duidelijkheid over de
plaats van de prolaps. Alhoewel…
historisch gezien heeft men zich
hier ook niet strikt aan gehouden,
aangezien zelfs iemand met grote
faam als Nichols onderscheid
maakt tussen een ‘anterior cysto-
cele’ (ook wel aangeduid als pseu-
docystocele of urethracele) en een
’posterior cystocele’, de prolaps van
dat deel van de vaginavoorwand
waar de blaas achter gelegen is, die

het onderwerp is van deze ‘state of
the art lecture’. 

HISTOLOGIE VAN DE
VAGINAWAND 

De vaginawand bestaat uit vier te
onderscheiden lagen. Als meest
oppervlakkige laag: 1. het meer-
lagig plaveiselcelepitheel, met daar-
onder: 2. de lamina propria; dit is
de submucosa die bestaat uit dicht
bindweefsel vlak onder het epitheel
dat iets dieper losmaziger wordt en
daar ook elastische vezels en
veneuze vaten bevat. Daaronder
volgt 3. de spierlaag, die bestaat uit
longitudinale en circulaire vezels
zonder duidelijke rangschikking en
tot slot 4. de adventitia, oftewel de
fascia vaginalis. 
Waar het in het verleden, toen de
voorwandplastiek nog uitsluitend
bestond uit één vaginale naad,
zinvol was om de vaginavoorwand
zo dik mogelijk af te prepareren,
wordt bij een goed uitgevoerde
hedendaagse ‘anterior colporrafie’
de vaginavoorwand juist dun afge-
prepareerd door gebruik te maken
van het dissectievlak tussen de
lamina propria en het daaronder
gelegen weefsel (zie onder opera-
tieve correctie).

ANATOMIE VAN HET
VOORSTE COMPARTIMENT

In het voorste compartiment zijn de
volgende anatomische structuren te
onderscheiden. Allereerst, zoals
hierboven beschreven, de vagina-
voorwand, waarvan de diepste
laag, de fascia vaginalis, samen met
de fascia vesicalis de pubocervicale
fascie vormt. Dan het septum
supravaginale oftewel septum
vesicocervicale, dat overigens
alleen te herkennen is en een
wezenlijke rol speelt als de uterus
nog in situ is. Vervolgens de

Voorwandplastiek: 
What’s in a name?  
E. EVERHARDT,

GYNAECOLOOG, MEDISCH SPECTRUM TWENTE, ENSCHEDE
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blaaspijlers (= lig. vesicouterina),
die, indien zeer uitgesproken,
gelateraliseerd moeten worden om
de voorwandplastiek goed te
kunnen afmaken. Verder is identi-
ficatie van de ureterknie soms
wezenlijk, met name in geval van
een zeer forse cystocele. Omdat het
juist in dat geval niet denkbeeldig
is dat de ureter wordt gecompro-
mitteerd of de reefhechtingen te ver
naar lateraal worden gelegd. De
ureterknie is veelal aan weerszijde
van de blaaspijlers te voelen door
middel van ‘pinching’ (knijpende
‘rollende’ beweging van duim en
wijsvinger). 

OORZAKEN PROLAPS
VAGINAVOORWAND 

Er zijn diverse oorzaken aan te
wijzen voor het ontstaan van een
prolaps van de vaginavoorwand.
Vaak is er echter geen sprake van
één oorzaak (‘of/of’), maar van een
‘en-en’-situatie (volgens Nichols in
25% van vaginavoorwandprolaps).
I. Beschadiging van de vaginawand
zelf, als gevolg van partale over-
rekking . Dit leidt tot een prolaps
van de vaginavoorwand, die onder
verschillende namen in de litera-
tuur is terug te vinden, zoals: true-,
pulsion-, distension cystocele
(Engelse literatuur) en eversie-,
centraal defect –surpluscystocele
(Nederlandse literatuur). De beste
benaming lijkt nog wel ‘surplus-
cystocele’ te zijn. Kenmerkend hier-
voor is dat de vaginawand verlies
van rugae laat zien.
II. Beschadiging van het suspensie-
mechanisme van het cardinale-
sacrouterine ligamentcomplex.
Dit leidt tot een vorm van verzak-
king die in de literatuur wordt aan-
geduid als: displacement-, traction-,
vaginal telescoping-cystocele
(Engelse literatuur) en inversie
cystocele Nederlandse literatuur). 
De beste benaming lijkt hier ‘teles-
coopcystocele’ te zijn. Want zoals
een telescoop korter kan worden
door de buizen in elkaar te schui-
ven, zo kan naar analogie hiervan
ook een vaginavoorwand ‘inschui-
ven’ als gevolg van een omlaag
komende uterus en daardoor impo-
neren als een cystocele. In dit geval
wordt de cystocele veroorzaakt
doordat de voorwand door de pro-
laberende uterus mee naar buiten
wordt getrokken. Uiteindelijk kan

de vagina, net als een telescoop,
ook weer ‘uitschuiven’: dit gebeurt
wanneer de uterus de introitus pas-
seert en een totaal prolaps ontstaat.
Hierdoor eindigt het aanvankelijk
meest proximale deel van de vagi-
na uiteindelijk als meest distale
deel. De rugae blijven bij deze
vorm van prolaps bestaan. 
De keuze van de meest geschikte
operatie is afhankelijk van de oor-
zaak: is er sprake van een of-of-
situatie, dan zal in geval van uit-
sluitend een surpluscystocele een
voorwandplastiek volstaan. In
geval van uitsluitend een telescoop-
cystocele is een vaginale uterusex-
tirpatie (VUE) met optimaal benut-
ten van de cardinale en
sacro-uterine ligamenten een optie,
indien er een valide reden bestaat
om de uterus te verwijderen, terwijl
anders een Manchester-Fothergill-
(MF)-procedure volstaat. Is er spra-
ke van een en-en-situatie, dus van
een surplus-- + telescoopcystocele,
dan zullen operatieve correcties
voor beide problemen uitgevoerd
moeten worden. Daarbij is het ver-
standig om met het reven van de
blaas en resectie van vaginavoor-
wandsurplus te wachten totdat de
vaginatop respectievelijk uterus
weer op zijn oorspronkelijke positie
is gepositioneerd (ingeval VUE +
inhechten card/saut ligamenten
resp. MF-procedure). Dit om een
overmatige correctie van de voor-
wand te voorkomen, met verkor-
ting van de voorwand als resultaat
(waardoor toegenomen kans op
recidief prolaps door onvoldoende
levatorsupport, incontinentie door
verloren gaan van de achterste
urethrovesicale hoek en diepe
dyspareunie). Dit advies is minder
belangrijk als bij het begin van de
operatie zorgvuldig de hoeveelheid
te verwijderen vaginawand in kaart
wordt gebracht (zie onder opera-
tieve correctie).
De beschrijving van de operatieve
techniek zal beperkt worden tot die
van de voorwandplastiek (cysto-
celecorrectie sec).

PREOPERATIEVE
OVERWEGINGEN

Door de patiënte (tijdelijk) een
pessarium met ondersteuningsvlak
(Medical Dynamics) te geven is
aannemelijk te maken dat de
prolapsklachten echt door de

geconstateerde cystocele worden
veroorzaakt. Dit is ook een zeer
geschikte methode om een ‘gemas-
keerde incontinentie’ aan het licht
te brengen, zodat vooraf al kan
worden ingeschat of er een reëel
risico bestaat dat de patiënte door
de prolapsoperatie van de drup in
de regen wordt geholpen. Steeds
nat zijn wordt namelijk als veel
hinderlijker ervaren dan de aan-
wezigheid van een prolaps.
Perioperatieve oestrogeenmedicatie
in de postmenopauzale situatie
getuigt van ‘common sense’.
Oestrogeenmedicatie heeft niet
alleen een trofische invloed op het
vaginawandepitheel, maar ook op
de vaginale spierwand en adventi-
tia. Het maakt de operatie eenvou-
diger door afwezigheid van decu-
bitus, het minder makkelijk
doorscheuren van het vaginawand-
epitheel en het makkelijker vinden
van het (juiste) klievingsvlak, waar-
door minder bloedverlies te ver-
wachten is. Verder bevordert oes-
trogeenmedicatie de vascularisatie
ter plaatse, wat gunstig is voor de
wondgenezing, door sneller oplos-
sen van de hechtingen en reductie
van kans op infectie. Bestaat er een
contra-indicatie voor oestrogeen-
medicatie dan is tamoxifen een
alternatief.
Het inschakelen van een gespeciali-
seerde fysiotherapeut voor bekken-
bodemreëducatie,  vooral ook in
het perioperatieve traject, draagt bij
aan een zo duurzaam mogelijk
operatieresultaat, waarbij instructie
over ‘do’s and don’ts’ en praktische
leefregels voor de korte en lange
termijn belangrijk zijn. 

OPERATIEVE CORRECTIE
VAGINAVOORWAND-
PROLAPS

De hoeveelheid te verwijderen
vaginawand is in kaart te brengen
door de combinatie van gedoseerde
cervicale (of chirurgische top) repo-
sitie met kogeltang of Allisklem,
waarna duplicatie van de vagina
voorwand met Allis- of andere
laagcompressieweefselklemmen
(zoals Duvals, Babcocks of Foerster
Ballenger-(depper)klemmen) en
vervolgens scarificatie (minimale
incisie met het mes) van de vagina
voorwand langs de instrument-
punten.
Hydrodissectie met fysiologisch
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zout-adrenalineoplossing
(1:200.000) levert het voordeel van
vasoconstrictie (hemostase) en ver-
ruiming van het dissectievlak,
waardoor prepareren makkelijker
wordt. Voor het spuiten dient de
anesthesioloog gewaarschuwd te
worden; tijdens het spuiten moet de
naaldbevel (de schuine kant van de
naaldpunt) naar de vaginawand
gericht worden; luister naar de
hartslagmonitor om tijdig tachy-
cardie te onderkennen. Bij cardiaal
belaste patiënten kan beter gekozen
worden voor uitsluitend fysiolo-
gisch zout (dan kiezen voor een
wat groter volume).
Het veiligst lijkt in de leersituatie
de omgekeerde T-vormige incisie
van de voorwand te zijn, met de
basis op circa 2 cm craniaal van de
portio respectievelijk ter hoogte van
chirurgische top (na eerdere hyste-
rectomie). Een alternatief hiervoor
is ondermijnen met de Metzen-
baum in de mediaanlijn, wat ook in
de leersituatie veilig kan gebeuren
als hydrodissectie is uitgevoerd,
gevolgd door inknippen van de
voorwand.
Gestart wordt in de mediaan met
plaatsen van Allis-klemmetjes op
de lengte-incisie aan één kant (bij
voorkeur starten aan de voor de
operateur makkelijkste kant). Daar-
bij worden de vingers onder de
vaginawand net iets verder
geplaatst dan waar geprepareerd
wordt. Dit garandeert een plat pre-
pareervlak en voorkomt dat door
omtrekken van de wand op de vin-
gers de prepareerschaar het juiste
vlak verliest en richting blaas gedi-
rigeerd wordt. Er wordt zo ver naar
lateraal geprepareerd als zinvol is
(richtlijn: tot 3 cm lateraal van de
mediane rand van het fasciedefect),
afhankelijk van de mate van pro-
laps; daarbij zal de gescarificeerde
markeringslijn in alle gevallen
ruimschoots worden gepasseerd.
Nadat één kant is vrijgeprepareerd,
volgt dezelfde procedure aan de
andere kant. 
Het juiste dissectievlak is het vlak
tussen de lamina propria en het
daaronder gelegen weefsel (dat
bestaat uit muscularis van de vagi-
nawand en/of fascia vaginalis
en/of fascia vesicalis dan wel blaas-
musculatuur, afhankelijk van wat is
weggescheurd). Zoals al eerder
genoemd vormt deze tezamen met
de direct daaronder gelegen fascia

vesicalis de zogenaamde pubocer-
vicale fascie. Deze fascie is tijdens
een goed uitgevoerde voorwand-
plastiek te herkennen als het beken-
de ‘wit ogend laagje’, dat op de
blaas achterblijft en (lichaamseigen)
stevigheid biedt bij het reven van
de blaas. Bij een telescoopcystocele
is deze fascie meer mediaan en bij
een surpluscystocele over het alge-
meen pas verder lateraal terug te
vinden, omdat de fascie in het laat-
ste geval verder is ‘weggescheurd’ 
Bij het prepareren heeft men de
keuze tussen het mes, de Metzen-
baum en de Kelly-schaar. Meestal
wordt deze keuze bepaald door de
techniek waarmee iemand
is/wordt opgeleid en dus ver-
trouwd is. In een opleidingssituatie
heeft gebruik van de Metzenbaum
de voorkeur, omdat daarmee, op
geleide van de (eigen = ‘opera-
teurs’) vingers onder de vagina-
wand optimaal weefselgevoel kan
worden ontwikkeld en geleerd
worden in het goede vlak te prepa-
reren. Hierbij moet de assisterend
gynaecoloog de blaas slechts ‘op
spanning houden’ met een pincet of
uitgehaald gaasje, waarbij moet
worden vermeden dat hij/zij de
blaas alvast ‘afschuift’, om tempo te
maken. Bij een verlittekende voor-
wand verdient gebruik van het
Kelly-(fistel)schaartje de voorkeur.
Mobilisatie van de blaas betekent
ook doornemen van het septum
vesicocervicale, wat lastig kan zijn,
zeker bij een forse prolaps, als de
blaas laag reikt. De stalen mannen-
katheter kan daarbij (vanwege de
prostaatbocht) behulpzaam zijn.
Deze stap geeft bij de voorwand-
plastiek de meeste kans op een
blaaslaesie (en trouwens ook bij de
VUE) . In principe zijn er twee tech-
nieken, één waarbij het opgespan-
nen septum in een keer wordt door-
geknipt en één waarbij planparallel
op de cervix preparerend het sep-
tum in stapjes wordt doorgenomen.
Ureterknie-identificatie met ‘pin-
ching’ kan in dit stadium wenselijk
zijn wanneer er sprake is van een
grote cystocele en dientengevolge
ontwrichting van uretertopografie.
De volgende stap is het reven van
de blaas/pubocervicale fascie. Bij
een grote cystocele heeft een meer-
lagentechniek de voorkeur. Dat wil
zeggen dat eerst een tabakszaknaad
wordt gelegd door de fascie en
muscularis van de blaas, met daar-

overheen revende matrashechtin-
gen van de pubocervicale fascie (bij
een surpluscystocele zal de pubo-
cervicale fascie namelijk alleen late-
raal zijn terug te vinden). De essen-
tie van een optimale tabakszaknaad
is gelegen in de keuze van een
monofilamente draad (PDS 3-0), het
zetten van congruente stappen
onder en boven, gevolgd door sym-
metrisch aantrekken en knopen.
Voor de matrasreefhechtingen van
de fascia pubocervicalis kan wor-
den gekozen voor geknoopte
(Vicryl 2-0) hechtingen (of een
festonerende doorloper). Door de
laagste hechting op de cervixvoor-
zijde te verankeren wordt de breuk-
poort afgesloten.
Na resectie van het overtollig vagi-
na-epitheel (daarbij de ‘scarificatie’-
markeringslijnen aanhoudend)
wordt de vaginavoorwand geslo-
ten. Gebruik van (door-en-door)
geknoopte (Vicryl 2-0) hechtingen
heeft hierbij om diverse redenen de
voorkeur. De kans op ongewenste
verkorting van de voorwand is
kleiner, eventueel noodzakelijke
hematoomontlasting is mogelijk
zonder noodzaak van re-interventie
en er treedt geen complete wond-
dehiscentie op als de (doorlopende)
draad breekt. Reponeren van de
uterus of vaginatop kan het sluiten
van de vaginavoorwand eenvoudi-
ger maken, omdat er minder tractie
op de wondranden is en omdat
beter te zien is hoever de hechtin-
gen van de wondranden gestoken
kunnen/moeten worden.

Na de operatie wordt een katheter
ingebracht. Tevens is het verstandig
om een tampon achter te laten om
een zekere mate van compressie
van vaginawand op onderlaag te
bewerkstelligen (vanwege het rela-
tief grote wondoppervlak), tot de
eerste dag postoperatief.
Het moment van uithalen van de
katheter (welke p.o.-dag; ’s och-
tends of ’s avonds) is van diverse
factoren afhankelijk, niet het minst
van de leeftijd van de patiënte. 

Wat zijn de meest voorkomende
verwikkelingen na een voorwand-
plastiek met inadequate vooraf-
gaande diagnostiek? 
1. Als niet onderkend wordt dat de

cystocele uitsluitend veroorzaakt
wordt door descensus uteri
(telescoopcystocele) en er wordt



26 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, juni 2006

gekozen voor een voorwandplas-
tiek in plaats van voor een re-
positionering van de cervix/vagi-
natop, dan leidt dit tot een
verkorting van de vaginavoor-
wand. Dit resulteert in cervicale
tractie + uteriene strekstand,
waardoor levatorsupport ver-
loren gaat. Gevolg: persisteren

van de prolapsklachten, omdat
door de voorwandplastiek de
uteriene descensus eerder wordt
bevorderd dan verholpen. 

2. Als niet onderkend wordt dat er
sprake is van een gemaskeerde
(stress)incontinentie, dat wil
zeggen dat de patiënte ‘droog’ is,
dankzij de cystocele (door

urethrale compressie door de
cystocele of urethrale ‘kinking’),
wordt de patiënte echt nat na het
operatieve herstel van de prolaps.
Dit is vooral een risico als een
voorwandplastiek wordt verricht
bij oudere patiënten, die hierdoor
‘van de drup in de regen’ komen.
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In het kader van het huidig tijds-
gewricht van commercialisering en
prestatie-indicatoren zullen uw
patiënten meer transparantie en
aantoonbare kwaliteit eisen dan tot
nog toe het geval is geweest.
Wat betreft de bekkenbodem begint
dat bij de anamnese. De werkgroep
Bekkenbodem van de NVOG heeft
een gestandaardiseerde vragenlijst
ontwikkeld die de patiënte thuis
zelf kan invullen. Therapeutische
interventies kunnen aldus geëvalu-
eerd worden. Per slot van rekening
gaat het om de kwaliteit van leven
voor onze patiënten en is het nood-
zakelijk dat we ons eigen werk eva-
lueren. We kunnen bijvoorbeeld
fraai anatomisch herstel bereikt
hebben met onze achterwandplas-
tiek, maar als we de patiënte met
een hinderlijke dyspareunie opsche-
pen, is zij niet veel opgeschoten1. 
Wat betreft het lichamelijk onder-
zoek wordt veelal de klassieke inde-
ling volgens Baden en Walker
gebruikt, deze is echter nogal sub-
jectief en schiet op details tekort.
Door de International Continence
Society is een gestandaardiseerd
systeem ontwikkeld, het Pelvic
Organ Prolaps Quantitation
systeem (POP-Q), wat beter repro-
duceerbaar is en vergelijking beter
mogelijk maakt2. 
Aanvullend onderzoek kan in de
vorm van een defecogram. Door
Kelvin werd aanbevolen dit bij elke
prolaps te laten verrichten om
occulte enteroceles of intussuscep-
ties te detecteren3. 
Het is echter voor de patiënt een
wat onsmakelijk en vervelend
onderzoek. Roovers et al. ontwik-
kelde een predictiemodel op basis
van anamnese, vragenlijsten en
lichamelijk onderzoek, op basis
waarvan een defecogram al dan
niet kan worden aangevraagd4. 
MRI kan aangevraagd worden bij
ingewikkelde recidieven, in het
kader van research of bij het onbe-
grepen persisteren van klachten5.
Een veelbelovende ontwikkeling
lijkt de real-time 3D-echografie bij

het prolapsonderzoek waarvan de
waarde op dit moment in onder-
zoek is6.
Wat betreft de behandeling van ach-
terwandprolaps zal in veel gevallen
gekozen worden voor een operatie-
ve oplossing. Er staat ons een groot
palet aan operaties ter beschikking
waarvan de meeste tot op heden
nog niet fatsoenlijk (RCT’s) geëva-
lueerd zijn. 
De standaardingreep voor de ach-
terwandprolaps in Nederland is de
colporafie posterior, vaak wordt
deze gecombineerd met de peri-
neorafie7. Deze operatie geeft in
80% van de gevallen functieherstel,
echter in 20–30% recidief8. Er zijn
twee RCT´s die aantonen dat de
vaginale weg qua recidief en func-
tieherstel superieur is aan de transa-
nale weg9,10. 
Colporafie posterior met myorafie
(de levatorhechtingen en wel de
puborectalis, dus niet de bulboca-
vernosus bij de perineorafie) geeft
weliswaar fraai anatomisch herstel,
echter een forse toename van obsti-
patie en dyspareunie tot wel 50% 11!
Op basis van de theorie van
Richardson die celes toeschrijft aan
geïsoleerde fasciedefecten in de
rectovaginale, pubocervicale dan
wel apicale fascie, zijn operatietech-
nieken ontwikkeld om deze defec-
ten selectief te sluiten. Dit gaf echter
een tot 44% hogere recidiefkans dan
de conventionele fascieplicatie12.
Laparoscopisch herstel van de ach-
terwandprolaps is in ontwikkeling
en er zijn hierover nog geen valida-
tiestudies verschenen.
Interpositie van vreemdlichaams-
materiaal ter versteviging van de
bekkenbodem is ‘booming
business’. Tot op heden is hier één
RCT over verschenen: Sand ver-
geleek voor het achterwandherstel
resorbeerbaar polyglactin 910 inter-
positie met de fascieplicatie en
vond geen verschil in functie-
herstel13.

Milani uit Milaan was niet te
spreken over de proleen mesh, en

vond 6,5% erosie en tot 60% dyspa-
reunie bij 33 patiënten14.
Dwyer gebruikte polypropyleen en
had 9% erosie, waarbij dit percen-
tage afnam naarmate de ervaring
vorderde15.
Milani uit Delft gebruikte getitani-
seerd polypropyleen bij recidief ver-
zakkingen, verkreeg een fraai ana-
tomisch herstel met een
erosiepercentage van 6,5%16.
Een groot probleem is dus de erosie.
De literatuur varieert van 0–40%.
Deze uitersten hebben echter de
kortste series en er is sprake van
een duidelijke leercurve. Het advies
moet dan ook luiden dat er voor het
primair achterwandprolapsherstel
nog geen plaats is voor mesh-inter-
positie totdat de resultaten bekend
zijn van multicenter prospectief
gerandomiseerde RCT´s met vol-
doende follow-up-duur om al dan
niet de aanvullende waarde en
rechtvaardiging van kosten van de
mesh te bewijzen. Tot die tijd blijft
de colpo(perineo)-rafie posterior
met fascieplicatie de eerste keus
voor de achterwandprolaps17,18.
Voor de hoogbejaarde vrouw en/of
patiënten met een hoog operatie-
risico werd op video een nieuwe
variant gepresenteerd van een col-
pocleisis , waarbij een voorwand-
plastiek wordt gecombineerd met
de colpocleisis volgens Labhardt
onder lokale anesthesie. De essentie
van de variant is dat na het reven
van de pubocervicale fascie, de
opengelaten vaginavoorwand ver-
volgens wordt ingehecht in de
craniale incisieranden van de
Labhardt, die eveneens worden
gesloten waardoor een obliteratie
van de vagina ontstaat. De recidief-
kans zoals bij de conventionele Lab-
hardt wordt hierbij gereduceerd en
toename van mictieproblemen zoals
bij de colpocleisis volgens Lefort
treden hierbij niet op. We hebben op
dit moment twintig patiënten aldus
geopereerd, deze zullen worden
geëvalueerd en de beschrijving en
resultaten zullen binnenkort ter
publicatie worden aangeboden.

Achterwandprolaps
J.C.M. VAN HUISSELING, 

GYNAECOLOOG, GROENE HART ZIEKENHUIS, GOUDA
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De gezondheidsproblemen van de
steeds ouder wordende vrouw,
nemen met de toename van de ver-
grijzing navenant toe. Voor de
hoogbejaarde vrouw met ernstige
prolapsklachten die geen coïtus
meer heeft of wil, kan de vanouds
bekende colpocleisis een oplossing
bieden. In de loop van de jaren zijn
hier diverse technieken van
beschreven. Zoals gebruikelijk is er
geen ideale techniek en kent elke
procedure zijn beperkingen. In de
opleiding komen dit soort technie-
ken nauwelijks aan de orde of zijn
een tijdje weggeweest. Ik denk ten
onrechte, daar veel van dit soort
technieken plaats kunnen vinden
onder lokaalanesthesie, ideaal voor
de hoogbejaarde patiënte met een
eventueel sterk verhoogd operatier-
isico in geval van cardiale of cere-
brale co-morbiditeit. De vraag naar
dit soort oplossingen zal toenemen.

De bekende Lefort-techniek heeft
namelijk hoge recidiefkans en het
nadeel van het omlaagtrekken van
de urethra, waardoor vaak een toe-
name aan incontinentie ontstaat. De
conventionele Labhardt-plastiek,
oftewel de hoge perineoplastiek,
heeft eveneens een grote recidief-
kans daar de miniscule opening
t.p.v. de urethra weer opengewerkt
wordt door de druk van uterus-
en/of voor- of achterwandprolaps.
Een combinatie van deze technie-
ken waarbij de voordelen blijven
behouden en de nadelen geminima-
liseerd worden, zou een oplossing
kunnen zijn.
De hier beschreven techniek is een
combinatie van de klassieke voor-
wandplastiek (colporrhaphia ante-
rior) en de Labhardt-plastiek (hoge
perineoplastiek, oftewel partiële
colpo-perineocleisis).
We beginnen met de voorwand-

plastiek, na het leggen van de reef-
hechtingen wordt de vaginavoor-
wand opengelaten (foto).
Hierna volgt de “klassieke”
Labhardt waarbij een U-vormige
incisie wordt gelegd aan de binnen-
zijde van de vagina ter plaatse van
de introitus op het niveau van het
hymen doorlopend tot vlak onder
het niveau van de urethra-opening
aan beide zijden. Hierbij proximale
incisie genoemd (foto).
Een tweede U-vormige incisie
eveneens t.p.v. de introitus maar nu
meer aan de buitenzijde van peri-
neum en labia majora. Deze incisie
sluit vervolgens op het niveau van
de urethra-opening aan op de vori-
ge incisie. Hierbij distale incisie
genoemd (foto).
Het sluiten: met de eerste hechting
met 3x0 atraumatisch vicryl in de
mediaanlijn t.p.v.

Een modificatie van de
colpocleisis volgens Labhardt
J.C.M. VAN HUISSELING,

GYNAECOLOOG, GROENE HART ZIEKENHUIS, GOUDA
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Hoewel in onze beroepsvereniging
erg veel is vastgelegd qua richt-
lijnen, standpunten, leidraden en
kwaliteitsnormen, ontbreekt er
voor de bekkenbodemchirurgie een
duidelijke richtlijn, met name op
het gebied van het gebruik van
implantaten. Door het hierdoor
ontstane vacuüm wordt er door de
industrie een actief beleid gevoerd,
waarbij met name perifeer werk-
zame gynaecologen worden bena-
derd om zich via snoepreisjes,
workshops en seminars diverse
technieken eigen te maken. Na
enige training kunnen zij dan in de
eigen kliniek aan de slag, liefst
natuurlijk met het implantatie-
materiaal van de sponsor van deze
reisjes.
Resultaat van deze werkwijze is
een grote diversiteit aan materialen
en technieken, die vaak slechts op
kleine groepen patiënten worden
toegepast en waarbij een goede
evaluatie veelal ontbreekt. In feite
ontstaat er een schemergebied
tussen echt onderzoek en gewone

behandeling. Zelfs bij goede regis-
tratie zijn de aantallen patiënten
vaak te klein, de inclusiecriteria
niet helder geformuleerd en is de
follow-up zodanig beperkt dat
enige wetenschappelijke evaluatie
niet mogelijk is.
Het lijkt in deze context belangrijk
dat de beroepsvereniging haar
verantwoordelijkheid neemt en
scherpe criteria formuleert voor
met name het gebruik van implan-
taten.
Verder dient de grens tussen goed
opgezette, liefst multi-center uit-
gevoerde studies en de dagelijkse
praktijk van de bekkenbodem-
chirurgie duidelijker te worden
afgebakend.
Voor de dagelijkse praktijk wordt
het wel in toenemende mate van
belang om toe te zien op een goede
registratie, het vastleggen van de
criteria op basis waarvan tot opera-
tie is besloten, het goed beschrijven
van de situatie voor en na de OK,
en een goede follow-up wat betreft
complicaties en resultaat van de

ingreep. Deze kwaliteitscriteria
moeten echter niet worden verward
met onderzoeksresultaten, zij
dienen een ander doel.
Wat betreft het onderzoek met
gebruik van implantaten wordt
gepleit voor een voortrekkersrol
voor de academische centra (of de
beroepsvereniging?) waarbij deze
centra zorgen voor het onderzoek-
sprotocol en faciliterend optreden
voor de perifere ziekenhuizen
zodat er na training gestandaardi-
seerd wordt gewerkt met een dui-
delijk vooraf gekozen materiaal.
Aan de registratie, anamnese, en
follow-up worden dan strengere
eisen gesteld en men verplicht zich
tot publicatie in wetenschappelijke
tijdschriften. Op deze wijze kunnen
snel en effectief de betekenis, en
voor- en nadelen van (bio-)implan-
taten worden geëvalueerd, zodat
op den duur de positionering van
deze materialen en technieken in de
bekkenbodemchirurgie beter kan
worden bepaald.

‘Banale aspecten van 
de bekkenbodemchirurgie’ 
ERIC HALLENSLEBEN, 

GYNAECOLOOG, GROENE HART ZIEKENHUIS, GOUDA
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De chirurgische behandeling van
stressurine-incontinentie (SUI)
heeft het afgelopen decennium een
sterke vlucht genomen. Dit is zon-
der enige twijfel veroorzaakt door
de opkomst van Tensionfree Vagi-
nal Tape (TVT) in 1997. Tot dan was
de Burch-colposuspensie de meest
succesvolle en daardoor de meest
gangbare operatie. In de jaren
negentig van de vorige eeuw daal-
de het aantal incontinentie-opera-
ties gestaag, maar met de intrede
van TVT is dat nu geheel omge-
keerd en er worden thans meer
incontinentie-operaties toegepast
dan er ooit aan colposuspensies zijn
verricht. De reden is vooral het
geringe invasieve karakter van de
moderne incontinentiechirurgie en
het succes ervan. Maar ook TVT
heeft inmiddels zijn opvolger in de
vorm van Trans Obturator Tape
(TOT). Het succes van TVT heeft
ook geleid tot een grote variëteit
aan incontinentieprocedures. Was
er maar een TVT, thans zijn er meer
dan 23 TOT-types op de markt. Hoe
maakt u daarin een keuze, wat ver-
langt u van de artsenbezoeker die
zijn tape aan u probeert te slijten?
Daarover gaat dit korte artikel.

PATHOFYSIOLOGIE VAN
STRESSINCONTINENTIE
EN WERKINGSMECHA-
NISME VAN SUI-OPERATIES

Voor zover van belang bij de chirur-
gische correctie van SUI zijn er
twee theorieën omtrent het ont-
staan van SUI. De eerste is de
‘Integral Theory’, die aangeeft dat
voor het behoud van continentie
tijdens verhogingen van de intra-
abdominale druk, de pubo-urethra-
le ligamenten zorgdragen voor een
normale positionering van de
urethra. Als deze (meestal door
zwangerschap of collageenafwij-
kingen) deficiënt zijn, roteert de
urethra richting vulva en onder het
niveau van de mm. levator ani.
Daardoor sluit de urethra minder
efficiënt af. De tweede theorie is de

‘Hammock Hypothese’, die stelt
dat bij een deficiënte endopelviene
fascie, de urethra op momenten van
intra-abdominale drukverhoging
niet meer hiertegen wordt gedrukt.
Beiden theorieën geven aan dat een
hypermobiele urethra verantwoor-
delijk is voor het ontstaan van
stressincontinentie. Terzijde wordt
opgemerkt dat er vele vrouwen zijn
met een hypermobiele urethra
zonder SUI. Derhalve is er bij vrou-
wen met SUI en een hypermobiele
urethra waarschijnlijk ook altijd
sprake van een zekere mate van een
intrinsiek sfincterdefect (ISD).
De chirurgische behandeling van
SUI is erop gericht hypermobiliteit
van de urethra te corrigeren. TVT-
alsook TOT-tapes worden op het
niveau van de mid-urethra
geplaatst. Ze zorgen ervoor dat op
momenten van intra-abdominale
drukverhoging er een ‘dynamic
kinking’ van de mid-urethra
optreedt, waardoor deze wordt
afgesloten. TVT doet dat door het
herstel van zowel de pubo-urethra-
le ligamenten als de endopelviene
fascie, dus op een wijze die gelijk is
aan de traditionele slingtechniek.
TOT corrigeert de defecte endopel-
viene fascie en zou hierdoor wel-
licht iets minder geschikt
kunnen zijn bij patiënten met een
echt ISD.

DE VERSCHILLEN TUSSEN
TVT EN DE VERSCHILLEN-
DE SOORTEN TOT

De gemeenschappelijke factor bij
deze methoden is dat altijd een
ondersteuning van de mid-urethra
plaatsvindt door een implantaat. Bij
TVT verloopt dit implantaat vanaf
onder de mid-urethra, links en
rechts naast de urethra via het
cavum Retzi naar de subcutis van
de suprapubische buikwand. Bij de
TOT-technieken verloopt het
implantaat via de membrana
obturatorium links en rechts naar
het bovenste, binnenste deel van
het bovenbeen. De TOT-technieken

kennen twee variaties: ’inside-out’
en ‘outside-in’. Het verschil wordt
gevormd door de wijze waarop de
geleidepinnen worden geplaatst. Bij
de ‘inside-out’-techniek worden de
geleidepinnen via een incisie in het
vagina epitheel (op het niveau van
de mid-urethra) naar links en rechts
door de membrana obturatorium
naar het bovenbeen gevoerd. Bij de
‘outside-in’-techniek worden de
geleidepinnen net andersom aan-
gebracht. Er wordt begonnen op
het bovenbeen en vervolgens
worden de geleidepinnen van bui-
ten via de membrana obturatorium
naar de incisie in de vagina
gevoerd. Bij beide technieken wordt
de tape op dezelfde wijze van
binnen (via de vagina) naar buiten
(het bovenbeen) doorgetrokken.
Voorstanders van de ‘outside-in’-
techniek claimen dat minder kans
geeft op blaasletsel en letsel van de
obturatorvaten en -zenuw. Voor-
standers van de ‘inside-out’-tech-
niek claimen echter precies hetzelf-
de. Uit anatomische studies komt
naar voren dat de tape meer in de
richting van de obturatorvaten ver-
loopt bij de ‘inside-out’-techniek en
er theoretisch meer kans is op
beschadiging van deze structuren.
In de praktijk blijkt dit verschil ech-
ter niet echt aanwezig te zijn. Een
relatief nadeel van de ‘outside-in’-
techniek is dat meer paravaginale
dissectie noodzakelijk is om een
vinger te kunnen introduceren om
de geleidepen op te vangen als
deze de membrana obturatorium
passeert.
Naast de wijze van introductie van
de geleidepinnen verschillen de
TOT-technieken vooral door het
implantaat dat toegepast wordt.

HET MAKEN VAN EEN
KEUZE VOOR EEN
BEPAALDE TECHNIEK

Er is een aantal belangrijke factoren
bij de keuze voor een bepaalde
techniek voor de behandeling van
SUI. Dit zijn de effectiviteit, de

TVT, TVT-O, TOT
H.A.M. VERVEST, 

GYNAECOLOOG, ST. ELISABETH ZIEKENHUIS, TILBURG
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resultaten voor de kwaliteit van
leven na de ingreep, de invasiviteit
en morbiditeit, de kosten-baten-
analyse en de kans op nadelige
gevolgen. Daarnaast is de leercurve
van belang en de keuze van het
implantaat.

Effectiviteit
TVT kent succeskansen, die afhan-
kelijk van de definitie van succes,
variëren tussen 63 en 88%. De klini-
sche genezingspercentages van
TOT liggen tussen de 84 en 90%.
Beide technieken zijn dus qua
succes gelijk aan de colposuspensie
die als ‘gouden standaard’ geldt.

Invloed op de kwaliteit van leven
Aangezien een operatieve behande-
ling voor SUI per definitie een
electieve ingreep is, moet deze
leiden tot een duidelijke verbete-
ring van de kwaliteit van leven.
Een klinische relevante verbetering
in kwaliteit van leven is aange-
toond voor TVT in vele studies.
Gelet op de relatief korte tijd dat
TOT-technieken op de markt zijn,
zijn gegevens hieromtrent na TOT
(met name lange termijn gegevens)
schaarser. Maar ook na TOT wordt
een gunstige invloed op de kwali-
teit van leven beschreven.

Invasiviteit, morbiditeit en kosten-
batenverhouding
Zonder uitgebreid hierop in te
gaan, is het duidelijk dat de invasi-
viteit en morbiditeit van de TVT en
TOT aanmerkelijk minder zijn dan
van de colposuspensie. Het is voor-
al dit gegeven tezamen met de-
zelfde succeskansen als de colpo-
suspensie dat ertoe heeft geleid dat
TVT en TOT nagenoeg geheel de
colposuspensie als behandeling van
SUI heeft vervangen. 
Uit Nederlands onderzoek is geble-
ken dat TVT aanmerkelijk goed-
koper is dan colposuspensie. Het is
zelfs goedkoper dan het vijf-jaar-
gebruik van incontinentiemateriaal.
Het is echter iets duurder dan een
standaard fysiotherapiebehande-
ling.

Nadelige gevolgen
Er is een aantal bekende complica-
ties van TVT en TOT. Op de eerste
plaats de kans op mictieproblemen.
Noodzaak tot katherisatie na TVT
ligt rond de 11%, na TVT-O (de
enige ‘inside-out’-techniek) 13% en

na Monarc (een ‘outside-in’-tech-
niek) op 8%. De kans op katheteri-
satie tot 2 dagen postoperatief
bedraagt respectievelijk 7%, 9% en
8%. Langdurige katheterisatie
(meer dan 10 dagen) is bij minder
dan 1% van de patiënten na TVT
noodzakelijk.
Een volgende frequente complicatie
is het optreden van de-novo urge
incontinentie. Deze kans is na TVT
11%, maar na TOT duidelijk lager
en in de meeste studies tussen de 2
en 5%.
Blaasletsel wordt waargenomen tij-
dens een TVT-procedure rond de
3.5%, maar na TOT veel lager (in
diverse studies zelfs geen blaaslae-
sies). Afstoting of erosie van het
implantaat wordt na TVT gezien in
0.2 tot 1.7%. Gegevens na TVT-O en
Monarc zijn schaarser, maar zijn
naar alle waarschijnlijkheid van
eenzelfde omvang. Er is een TOT-
techniek (Uratape) waarvan erosie
tot 25% wordt opgegeven. De
noodzaak tot taperevisie (wegens
bijvoorbeeld mictieproblemen, per-
sisterende urge incontinentie, e.d.)
bedraagt na TVT 1,6%, na TVT-O
5.7% en na Monarc 3.1%.

Leercurve
Zoals iedere chirurgische techniek
kent SUI-operatie een leercurve.
Deze is voor de TOT-technieken
nog niet echt in kaart gebracht.
Nederlands onderzoek laat zien dat
de kans op een succesvolle TVT-
behandeling (gedefinieerd als conti-
nent of evidente verbetering in
kwaliteit van leven) significant
hoger is indien de operateur meer
dan twintig procedures heeft ver-
richt. De kans op complicaties
(waarbij zowel anatomische als
functionele complicaties zijn
beschouwd) zijn het hoogst in de
tweede tien TVT-procedures. Ken-
nelijk denk je dat je het kunt na tien
ingrepen, dan komen de meeste
complicaties en na de tweede tien
operaties is de bescheidenheid
weer terug en is de kans op compli-
caties gelijk aan de eerste tien pro-
cedures.

De keuze van het implantaat
Het gedrag van de tape na implan-
tatie is van uitermate groot belang.
Dit bepaalt de kansen op een gene-
zing van de SUI, maar ook de kan-
sen op complicaties. Het gedrag
van een implantaat wordt door de

volgende factoren bepaald: de
mechanische eigenschappen, de
weerstand tegen infecties, de bio-
compatibiliteit, de adherentie met
de omgeving, en mate van retractie.
Bij mechanische eigenschappen zijn
de sterkte en de elasticiteit van het
implantaat van belang.
De meeste implantaten zijn sterk
genoeg om de maximale kracht die
wordt gegenereerd door intra-
abdominale drukverhogingen (10
tot 16 N) te weerstaan. Het implan-
taat moet ook elastisch zijn om
mogelijk te maken dat het meebe-
weegt met de normale bewegingen
in het lichaam en bijvoorbeeld niet
inscheurt tijdens bewegingen van
de urethra.
Bij de weerstand zijn de poriegroot-
te en de ruimte tussen de draden
van belang. De poriegrootte moet
zodanig zijn dat infiltratie van leu-
cocyten en macrofagen, ingroei van
fibroblasten en angiogenese moge-
lijk wordt. Daarvoor is een porie-
grootte van minstens 75µ nood-
zakelijk. Multifilamente draden
kennen tussenruimten die vaak
kleiner zijn dan 75µ, hetgeen de
infiltratie van leucocyten en macro-
fagen kan verhinderen met meer
kans op infectie en erosie. Mono-
filamente draden hebben geen
tussenruimte en kennen dus niet
dit gevaar.
De biocompatibiliteit van het
implantaat wordt beschreven door
de dichtheid en vervormbaarheid
en dit dient zodanig te zijn dat er
geen excessieve ontsteking of aller-
gische reactie optreedt.
De adherentie van het implantaat
met de omgeving moet zodanig
zijn dat integratie van bindweefsel
in het implantaat optreedt en dat
inkapseling voorkomen wordt. Na
het aanbrengen van een implantaat
treedt altijd retractie op en dit
varieert tussen de 10 en 20%, afhan-
kelijk van het soort materiaal. Het
is niet zozeer het implantaat dat de
retractie veroorzaakt, maar het
soort bindweefsel en vooral lit-
tekenweefsel dat ontstaat als reactie
op het implantaat. Daarom moeten
implantaten altijd zonder spanning
met de omgeving (in het bijzonder
de urethra) worden aangebracht.
Een ideaal implantaat dat aan alle
voorwaarden voldoet, bestaat
helaas (nog) niet. Vooral de gege-
vens die bekend zijn over TVT
(bijna tien jaar na introductie
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ervan), geven aan dat monofila-
ment polypropyleen met een porie-
grootte van meer dan 75µ op dit
moment de beste keuze is.

UW KEUZE?

Uit het bovenstaande zal duidelijk
zijn, dat er geen grote verschillen
bestaan tussen TVT en de verschil-
lende typen TOT wat betreft effecti-
viteit, invloed op kwaliteit van
leven, morbiditeit en complicatie-
kansen. Toch zijn dit belangrijke
onderwerpen als weer een nieuwe
artsenbezoeker u tracht te overtui-
gen van de waarde van zijn of haar
techniek. Dit artikel en de hierna
aangegeven literatuur bieden u een

handvat voor een zinvolle evalu-
atie.
Er zijn  twee onderwerpen die bij
het maken van een keuze voor een
techniek van onderscheidend
belang zijn. Het eerste is het leer-
curve-effect dat aanleiding geeft
om hooguit een of twee technieken
toe te passen. Iedere techniek heeft
zijn eigen leercurve. Om een zekere
ervaring te ontwikkelen en te
onderhouden is het zinvol om
slechts een beperkt aantal technie-
ken toe te passen. Ook leert u dan
beter om te gaan met complicaties
of andere onverwachte gebeurte-
nissen.
Het tweede onderwerp is de keuze
van het implantaat. De diverse

TOT-technieken verschillen door de
wijze van introductie van de gelei-
depennen. Dit bepaalt echter alleen
de kans op een intraoperatieve
complicatie en deze verschilt niet
wezenlijk tussen de verschillende
technieken. Veel belangrijker echter
is het implantaat, omdat dit het
enige is dat in het lichaam van de
vrouw achterblijft. Het implantaat
is verantwoordelijk voor de kansen
op succes, maar vooral ook voor de
kansen op complicaties. Fabrikan-
ten en hun vertegenwoordigers
moeten daarover betrouwbare
gegevens verstrekken bij hun
poging u te overtuigen van het
unieke van hun techniek.
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INLEIDING

Het aantal prolapsoperaties dat
jaarlijks wordt verricht neemt,
mede als gevolg van de vergrijzing,
snel toe en bedraagt in de Verenig-
de Staten reeds 200.000 per jaar.1

Het is bekend dat binnen vier jaar
na een operatie vanwege prolaps of
urine-incontinentie bij een op de
drie vrouwen een heroperatie
volgt.2 Ondanks de grote recidief-
kans na prolapschirurgie, is maar
weinig bekend over de effectiviteit
en veiligheid van verschillende
operaties. In dit artikel zal worden
ingegaan op de indicatie, effectivi-
teit en veiligheid van de sacrocolp-
opexie.

HISTORIE

De sacrocolpopexie werd van begin
af aan met name uitgevoerd als
operatieve behandeling van entero-
cele. In 1957 werd voor het eerst
een techniek beschreven waarbij de
posterieure zijde van de fundus
uteri aan het anterieure ligamen-
tum longitudinale van het sacrum
werd bevestigd.3 Enkele jaren later
werd een techniek beschreven
waarbij een mesh werd gebruikt als
interpositie om overmatige span-
ning op de weefsels te voorkomen.4

Birnbaum vond vervolgens het pro-
montorium een niet-logische plek
voor fixatie (gezien de onlogische
richting van de vagina) en
beschreef een techniek met fixatie
op S3-S4.5 Na een levensbedreigen-
de bloeding bij fixatie op dit
niveau, werd toch aangeraden om
de mesh op S1-S2 te fixeren.6 Ver-
volgens werd de mesh over de
gehele lengte van het rectovaginale

septum verankerd, met name om
het loslaten ter hoogte van de vagi-
natop te voorkomen.7 Een techniek
waarbij de mesh rondom de vagina
gevouwen wordt, werd weer snel
verlaten vanwege het risico op ero-
sies.8 Vervolgens werden de tech-
nieken geïntroduceerd met twee
aparte meshes, een voor de voor-
wand en een voor de achterwand.9

Voordeel hiervan is dat de kracht
over twee meshes wordt verdeeld,
zodat er niet alleen minder erosies
ontstaan maar ook de kans op
urine-incontinentie door overmatig
strekken van de urethrovesicale
overgang verminderd kan worden.
Daarnaast zorgt fixatie van de twee
bladen ervoor dat er geen laterale
recidieven ontstaan. Men trachtte
het risico op mesh-erosies verder te
verminderen door autologe of allo-
gene materialen te gebruiken.10,11 De
latere modificaties betreffen die
waarbij de mesh posterieur tot op
het niveau van de perineal body
wordt gefixeerd.12 Deze zogenaam-
de colpoperineopexie wordt uit-
gevoerd om patiënten te behande-
len die een topprolaps hebben in
combinatie met een lage rectocele.

Meest recent is er toenemend aan-
dacht voor de laparoscopische
sacrocolpopexie waar collega Dep-
rest in een apart artikel uitgebreid
over rapporteert. De laparoscopi-
sche benadering kan theoretisch
meer voordelen bieden dan het ver-
minderen van de morbiditeit
alleen.13 Zo is het cavum Douglasi
gemakkelijker toegankelijk dan bij
open chirurgie, is de visualisatie
beter door de mogelijkheid van
optische vergroting en gaan kleine
vaatjes minder snel bloeden door
de aanwezigheid van een pneu-
moperitoneum. 

INDICATIE

De sacrocolpopexie is bedoeld als
operatieve behandeling van patiën-
ten met een vaginatopprolaps
en/of enterocele.14 Als behandeling
voor descensus uteri leek een
modificatie van de techniek veel-
belovend 15 maar in een vergelijken-
de studie bleek de vaginale hyster-
ectomie gecombineerd met
plastieken voor deze indicatie een
beter resultaat te geven.16,17

Sacrocolpopexie, 
een beknopt overzicht
JAN-PAUL ROOVERS1, JAN DEPREST2, FILIP CLAERHOUT2, PIM ANKUM1, HUUB VAN DER VAART3

1 AFDELING GYNAECOLOGIE, ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, AMSTERDAM, NEDERLAND

2 BEKKENBODEMCENTRUM, DIENST GYNAECOLOGIE EN VERLOSKUNDE EN DIENST UROLOGIE,

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ‘GASTHUISBERG’, LEUVEN, BELGIË.

3 AFDELING GYNAECOLOGIE, UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT, NEDERLAND

Benson Lo Maher

Sacrocolpopexie (n) 40 52 46
Sacrospinale fixatie (n) 48 66 43
Analyseerbare patiënten 87% 86% 94%
Bilaterale fixatie X ? -
Alleen topprolaps in trial - - X
Follow-up 2,5 jaar 1 – 5.2 jaar 2 jaar
Vaginaal tempo bij abdominale ingreep > 50% 37% soms
Hysterectomie abdominaal Altijd ± 50% Nvt
Hysterectomie vaginaal Altijd ± 50% Nvt

Tabel 1. Verschillen tussen de gerandomiseerde studies.



36 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, juni 2006

dan 2%) en ureterletsel (gemiddeld
1%).14 Postoperatief kwam een
ileus voor bij gemiddeld 3.6% en
een veneuze trombose of long-
embolie bij 3.3%. Re-operaties
waren nodig bij gemiddeld 1% van
de patiënten vanwege dunnedarm-
obstructie en 5% vanwege wond-
breuk. Er zijn veel ernstige com-
plicaties beschreven in de literatuur
maar deze zijn alle zeer zeldzaam.

Mesh-complicaties
Het probleem van mesh-erosie
verdient bijzondere aandacht aan-
gezien deze complicatie de patiënt
langdurig in ernstige mate kan
hinderen. Het gemiddeld gerappor-
teerde risico op mesh-erosie is
3.4%.14 Het gebruikte materiaal
bepaalt mede het risico van mesh-
erosies. Autologe of kadaverfascie
of dura mater erodeert nooit. Ook
polypropyleen (Prolene) erodeert
zeldzaam. Het is een Type I-mesh,
hetgeen betekent dat het een mono-
filamentaire mesh is met een pore-
size groter dan 75 µm (macro-
porous). Multifilamentaire meshes
zoals Gore-tex (micro-porous, Type
II-mesh) en Mersileen (macro-
porous, Type III-mesh) hebben een
hoger erosierisico. Er zijn echter
meer biomechanische kenmerken
van een mesh die het risico op
erosie bepalen. 
Een andere mesh-gerelateerde
complicatie is het vergroeien van
dunne of dikke darm met de mesh,
hetgeen na reperitonealisatie van
de mesh in principe niet kan gebeu-
ren. Echter, het sluiten van het peri-
toneum heeft zelf ook een risico op
darmobstructie als gevolg van

entrapment van darmen.23 Een
recente studie liet zien dat na een
mediane follow-up van negentien
maanden er geen darmcomplicaties
waren wanneer tijdens de sacro-
colpopexie het peritoneum niet
gesloten werd.24 In dit onderzoek
hadden 3 van de 128 (2,3%) patiën-
ten een vaginale mesh-erosie welke
eenvoudig was te verhelpen door
een vaginale ingreep.
Belangrijk is om te beseffen dat het
simultaan uitvoeren van een hyste-
rectomie het risico op mesh-erosies
vergroot. Zo rapporteerde Culligan
mesh-complicaties bij 3 van de 11
(27%) patiënten bij wie een sacro-
colpopexie met hysterectomie werd
uitgevoerd, terwijl dit slechts bij 3
van de 234 (1.3%) patiënten gebeur-
de, waarbij alleen een sacrocolpop-
exie werd uitgevoerd.25

VARIATIE IN TECHNIEKEN

Er is een grote variatie in technie-
ken van sacrocolpopexie en er zijn
veel modificaties beschreven.
Omdat er weinig vergelijkende
studies zijn verricht is het lastig te
zeggen welke modificatie goed en
welke modificatie slecht is. Een
aantal aanbevelingen kan echter
wel worden gegeven: 1. Gebruik
een mesh als interpositie en fixeer
uterus of vaginatop niet rechtst-
reeks op het sacrum. 2. Probeer
overmatig strekken van de vagina-
voorwand te voorkomen om het
risico op postoperatieve stress-
incontinentie te beperken. 3. Plaats
de hechtingen (of schroeven) waar-
mee de mesh aan het sacrum wordt
gefixeerd dichter richting het pro-

montorium dan naar S3-4 om het
risico op een forse bloeding te redu-
ceren. 4. Vermijd het vouwen van
de mesh ter plaatse van de vagina-
top omdat het risico op mesh-erosie
hiermee vergroot wordt. 5. Gebruik
meerdere hechtingen om de mesh
aan de vagina te fixeren, zodat de
spanning verdeeld wordt over een
groter oppervlak en de kans op
erosie kleiner wordt.

TOT SLOT

Veel is nog onduidelijk over sacro-
colpopexie. Gerandomiseerde stu-
dies zullen in de toekomst ant-
woord geven op vragen betreffende
de optimale mesh, het standaard
simultaan uitvoeren van een TVT
of Burch, het wel of niet sluiten van
het peritoneum, of scopie of tomie
een beter resultaat heeft, of para-
vaginale defecten opgespoord en
behandeld moeten worden enzo-
voort. Omdat veel centra nodig zijn
om voldoende patiënten te include-
ren in dergelijke trials zullen de
antwoorden nog lang op zich laten
wachten. Het gevaar dat hierin
schuilt, is dat het iedere gynaeco-
loog vrij staat te doen wat hij of zij
een goede techniek vindt. Dit is ten
opzichte van de patiënt niet
ethisch. Gynaecologen zouden hun
behandelresultaten bij prolapschi-
rurgie prospectief moeten evalu-
eren en vergelijken met collegae. Bij
evidente verschillen kan hypothe-
sevorming over de oorzaak van die
verschillen al veel informatie op-
leveren op een kortere termijn dan
de gerandomiseerde studies zullen
doen.
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De keizerssnede is wereldwijd de
meest uitgevoerde chirurgische
ingreep. Relatief recent is er een
sterke toename geweest van de sec-
tio-incidentie: van in 1970 ongeveer
3–5% tot in het buitenland niet
ongebruikelijke percentage van
20–25%. In Nederland was het per-
centage primaire en secundaire sec-
tio’s in 2002 14.5 % (PeRinatale zorg
in Nederland 2005). De toename is
veroorzaakt door vele factoren,
maar belangrijk hierbij is dat het
een veilige ingreep is geworden,
onder meer door de ontwikkelin-
gen op terreinen buiten de verlos-
kunde, zoals de beschikbaarheid
van een veilige bloedtransfusie-
dienst, de introductie van antibio-
tica en verbeteringen op het terrein
van de anesthesie. Gevaren blijven
er nog steeds; gevaren die gerela-
teerd zijn aan het tekortschieten
van basale chirurgische vaardig-
heden bij onverwachte complicaties
en onvoldoende ervaring met het
oplossen van specifieke aan de
sectio gerelateerde problemen.
Echter een belangrijke oorzaak van
complicaties bij een sectio blijft (on-
terechte) haast.

HISTORIE 

Het is onwaarschijnlijk dat Caesar
werkelijk geboren is per keizers-
snede. Caesare is het Latijnse werk-
woord voor snijden. De eerste sec-
tio werd waarschijnlijk uitgevoerd
in 1020. In de hierop volgende
eeuwen werd de sectio eigenlijk
alleen peri/postmortem uitgevoerd
(Donald 1969). Het is tot de laatste
dertig jaar van de 19e eeuw gebruik
om de uterus niet te sluiten. De
sterfte was hierdoor zeer hoog
(80–100%) vanwege de peritonitis
die veroorzaakt door de geïnfec-
teerde lochia die zo gemakkelijk
toegang had tot de vrije buikholte
(Lammes 1997). De eerste beschrij-
ving van een sectio is van Porro uit
Milaan in 1876. Bij deze ingreep
werd na de sectio een ‘supravagina-

le uterusextirpatie’ verricht, waarbij
de portio stomp in de abdominale
buikwond werd gehecht om een
peritonitis te voorkomen. In 1878
beschrijft Murdoch Cameron uit
Glasgow een serie van acht sectio’s
waarbij de uterus behouden blijft
en er tevens geen maternale sterfte
optreedt (Donald 1969). In 1882 is
er een doorslaggevende wending
als Sänger in Duitsland aanbeveelt
om alle incisies in de uterus ‘direct’
te sluiten. In Nederland is de eerste
beschreven sectio (thuis in Zoeter-
meer!) uitgevoerd door de Leidse
hoogleraar A.E. Simon Thomas.
Ook hij ‘durfde het aan’ om de ute-
rus te sluiten. Hij gebruikte hier-
voor zilverdraad, dat een mindere
ontstekingsreactie gaf dan als de
uterus gesloten werd met zijde. De
eerste Pfannenstiel-incisie wordt
verricht in 1896 en deze incisie
wordt gepubliceerd in 1900. In 1911
beveelt Munro Kerr uit Glasgow
aan de uterus te openen door mid-
del van een incisie in het onderste
uterussegment (OUS). In 1912
beschrijft Kronig in de VS de verti-
cale incisie in het OUS en zorgt
DeLee vanaf 1922 in de VS voor een
verdere popularisering van deze
benadering, met als argument dat
er theoretisch een kleinere kans is
op schade aan de uterine vaten. In
1926 wordt door Munro-Kerr uit
Glasgow de dwarse incisie in het
OUS beschreven. Pas in 1949 is er
in Engeland een redelijke acceptatie
van de ‘Pfannenstiel-methode’ met
opening van het OUS als Kerr op
zijn knieën kan verzuchten op het
12e ‘British congres of obstetrics
and gynaecology’: ‘Allelujah! The
strife is o’ver; the battle done’.
(Holmgren 1999, Hema 2001, Berg-
hella 2005) .

ALGEMENE PRINCIPES

Het is belangrijk dat je de voorge-
schiedenis van patiënte kent en de
status bestudeerd hebt. Hierbij is
het van groot belang je te oriënteren
op eerdere operaties (vooral in het

kleine bekken). Het is belangrijk
om – ondanks dat je in principe
gebruikmaakt van een standaard-
operatietechniek – te kunnen indi-
vidualiseren. Heeft patiënte eerder
een mediane onderbuik-laparo-
tomie ondergaan, dan kies je nu
opnieuw voor een mediane incisie.
Is het litteken van een voorgaande
operatie erg lelijk, dan is het
gebruikelijk om aan te bieden het
oude litteken te excideren. Het is
ook belangrijk om op enkele aspec-
ten te anticiperen. Als voorbeeld kan
gelden de placentalokalisatie. Hoe-
wel het is aangetoond dat het
weten van de placentalokalisatie
niet bijdraagt aan minder bloed-
verlies, is het wel goed om te weten
of er sprake is van een laagdoor-
lopende placenta. Is dit het geval bij
een patiënte met een sectio in de
voorgeschiedenis dan is de kans
dat het een placenta accreta betreft
meer dan 20% (Usta 2005). Bij de
sectio, als bij iedere andere operatie
is het een goede gewoonte om de
operatie met patiënte voor én na te
bespreken. Naast het streven van a-
sepsis, staat een voorzichtige weef-
selbenadering centraal. Men maakt
geen gebruik van retractors en zo
min mogelijk van ‘weefsel haken’.
Hiernaast streven we uiteindelijk
naar een perfecte hemostase met
een nauwkeurige approximering
van de wondvlakken, die niet te
strak gehecht worden met de hech-
tingen op een redelijke afstand en
gebruikmakend van – althans voor
de uterus – zo weinig hecht-
materiaal als mogelijk.

ANESTHESIE 
(BLOOM SL 2005) 

Vrijwel altijd kan gebruik worden
gemaakt van de meest veilige tech-
niek: een vorm van regionale
anesthesie. De spinale en epidurale
techniek zijn wat betreft de pijn-
stilling even effectief. De voordelen
van de epidurale is dat mogelijk de
tensiedaling, die bij de spinale
techniek nogal eens gevonden

Techniek van de sectio
SICCO SCHERJON, 

AFDELING VERLOSKUNDE, LUMC, LEIDEN
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wordt, minder is, maar vooral ook
dat de pijnstilling in de periode na
de sectio goed geregeld kan wor-
den met een ‘patient controlled
epidural analgesia’ (PCEA epidura-
le pijnstilling post sectio). Mogelijk
afhankelijk van de anesthesist,
maar de spinale techniek is wat
sneller; echter ter voorkoming van
een tensiedaling moet bij voorkeur
de patiënt eerst worden opgevuld.
Tegenwoordig wordt vaker ge-
bruikgemaakt van een gecombi-
neerde (C) spinale-epidurale (CSE)
anesthesietechniek. Hierbij zijn de
vele voordelen verenigd en kan ook
de dosis benodigd voor spinale
analgesie verminderd worden.
Algehele anesthesie is voor de sectio
een ‘tweede keus’ als vorm van
anesthesie. Het is minder veilig,
onder meer door de verhoogde
kans op een aspiratie en het kind is
gemiddeld toch meer gedepri-
meerd na de geboorte. Dat algehele
narcose bij een sectio tot een snelle-
re operatieverloop leidt wordt
betwijfeld. Bij grote uitzondering
kan het de voorkeur hebben, bij-
voorbeeld bij een ruimte-innemend
proces in cerebro bij de moeder,
gebruik te maken van een lokale
techniek. Hierbij wordt voor de
buikwand gebruikgemaakt van
ongeveer 12 keer 1–2 ml Lidocaine
(0.5–1%), waarna er voor de fascie
en het peritoneum bijgespoten kan
worden.

BUIKINCISIES

Bij een spoedindicatie werd in het
verleden nog wel gebruik gemaakt
van een mediane incisie. Ook werd
een mediane incisie gebruikt bij de
noodzaak het bloedverlies zoveel

mogelijk beperkt te houden zoals
bij een thrombocytopenie, bij
patiënte die bijvoorbeeld vanwege
haar geloof (Jehova’s getuige) op
voorhand een bloedtransfusie wei-
gert of een operatie onder antico-
agulantia. Beide indicaties zijn rela-
tief, waarbij ik aanneem dat de
ruime ervaring met de sectio bena-
dering via dwarse incisie (snelheid)
en het meer gebruikmaken van
niet-scherpe technieken daarbij
(sneller en minder bloedverlies) de
indicatie tot een mediane benade-
ring tot een zeldzaamheid maakt en
er zijn ook zeker nadelen aan een
mediane benadering. De kans op
een blaaslaesie en/of een darmlae-
sie zijn bij een mediane repeat sec-
tio verhoogd (OR respectievelijk 6.7
(2.6–16.5) en 5.5 (niet significant
vanwege kleine getallen)) en groter
risico (tot 3%) op een wonddehis-
centie, wat bijna tienmaal hoger is
dan bij een dwarse incisie (0.37%)
(Makoha 2006). Toch moet je (ook)
deze techniek goed beheersen bij-
voorbeeld als er tevens ook een
bovenbuikexploratie moet plaats-
vinden. Echter ook heel specifieke
obstetrische complicaties als een
verzuimde dwarsligging is het,
vanwege een dan aangewezen lon-
gitudinale incisie in het OUS, ver-
standig om een mediane incisie van
de buikhuid te gebruiken. Cosme-
tisch zou een paramediane incisie
het mooiste resultaat opleveren, ter-
wijl er in vergelijking met een
mediane minder wonddehiscenties
optreden. De asymmetrie van het
litteken maakt dat het cosmetische
resultaat toch tegenvalt. 
Katheteriseren van de blaas of dit
nu eenmalig is of via een verblijfs-
katheter is bij een sectio gebruike-
lijk ter voorkoming van een blaasla-
esie. Het is niet uitgezocht of
eenmalig katheteriseren bij een sec-
tio van voordeel is boven een ver-
blijfskatheter (NICE Clinical Guide-
line 2004). Het wordt aangeraden
op de blaaskatheter na een epid-
uraal niet eerder te verwijderen dan
ten minste 12 uur na de laatste ‘top-
up’ en indien zij weer redelijk
gemobiliseerd is.

De meest gebruikte dwarse incisies
zijn de ‘klassieke’ Pfannenstiel en
de incisie volgens Joel Cohen. De
eerste is boogvormig en ongeveer
15 cm lang (als een Allisklem). De
Joel-Cohen-incisie (beschreven in

1954) verloopt recht, ongeveer 3 cm
onder de lijn tussen de beide spinae
ischiadica superior. Beide incisies
geven een cosmetisch fraai resultaat
en leiden tot een snellere mobilisa-
tie ten opzichte van de mediane
incisie. Om te voorkomen dat de
huidincisie toch een scheef verloop
heeft, kan men voor het joderen de
incisie markeren, bijvoorbeeld met
een huidstift. Het ging er Joel-
Cohen vooral om de tijdsduur van
de ingreep te bekorten, hoewel er
bij de dissecties van de subcutis
wat meer bloedverlies is dan bij een
mediane. Er worden geen evidente
verschillen gevonden tussen de
Joel-Cohen- en de Pfannenstielinci-
sie; mogelijk is het bloedverlies bij
de Joel-Cohen minder en is de
geboorte van het kind sneller. Om
te voorkomen dat de huidincisie
vastgroeit op de fascie wordt deze
door sommigen iets hoger geopend
dan de huidincisie, waardoor na
het sluiten van de huid de subcutis
zichzelf als het ware vanzelf inter-
positioneert tussen huid en fascie
en de littekens daardoor niet op
elkaar liggen. 
Bij een Maylard-incisie worden de
beide m. recti abdominis meestal
met behulp van elektrocoagulatie
dwars doorgenomen. Met deze
benadering is er wat de ruimte
betreft geen voordeel boven een
mediane. Er zijn wel nadelen aan-
getoond ten opzichte van de Pfan-
nenstiel: na een Maylard-incisie
wordt er een afwijkend spierfunc-
tieonderzoek ten opzichte van de
Pfannenstiel-benadering gevonden
(Giacalone 2002). Voor de Maylard
lijkt daarom bij de sectio geen
plaats; dit in tegenstelling tot de
toepassing bij bijvoorbeeld oncolo-
gische chirurgie, myoom enucle-
aties en adipositas.
Voor alle huidincisies geldt dat het
niet noodzakelijk is een apart ‘huid-
mes’ te gebruiken en dit te wisselen
voor een ‘buikmes’. De operateur
mag zijn eigen voorkeur volgen
wat betreft het openen van de buik
met een mes of met diathermie.

SECTIOVARIANTEN

1. volgens Pfannenstiel
Nadat de buikhuid en de subcutis
geopend zijn met een Pfannenstiel-
incisie wordt de fascie voor 1–2 cm
geïncideerd terzijde van de medi-
aanlijn. Hierna wordt de fascie

De Verschillende incisies
Uit:  Hema et al (2001) Best Practice;
15: 17-47
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scherp geopend met een stevige
schaar, bijvoorbeeld een Mayo-
schaar. Daarna wordt de fascie
scherp naar boven en onderen van
de beide m. rectus afgeprepareerd.
Overigens kom je door de ‘fysiolog-
siche diastase’ veelal direct op de
linea alba. Hierna wordt tussen de
buiken van de m. rectus scherp
geprepareerd, waarna de het peri-
toneum parietale scherp wordt geo-
pend. Het peritoneum viscerale, het
blaasperitoneum, wordt boogvor-
mig geïncideerd en caudaalwaarts
afgeschoven. Hierna wordt er een
markeringsincisie gemaakt in de
uterus, waarna in het midden de
uterus wordt geopend en digitaal
verwijd. Hiermee worden arteriet-
akken niet scherp gekliefd, maar
opzijgeschoven en blijven daardoor
ook behouden. De vliezen zijn hier
al dan niet bij geopend. Bij het ope-
nen van de vliezen, bij gebroken
vliezen of bij een oligohydramnion
moet men zich er bewust van zijn
dat de baby gemakkelijk ‘geraakt’
kan worden met het mes, wat soms
ernstige consequenties kan hebben.
Hierna wordt het kind geluxeerd
uit de uterus.

2. volgens Joel-Cohen 
(Joel-Cohen S 1977, Stark 1995)
Deze variatie op de sectio caesarea
volgens Pfannenstiel, voor het eerst
beschreven in 1954 gaan uit van een
‘chirurgisch minimalisme’ waarbij
zo min mogelijk weefselbeschadi-
ging optreedt, bijvoorbeeld door
het niet gebruiken van retractors.
De huid wordt geopend volgens
Joel-Cohen waarbij de subcutis niet
wordt ‘geopend’. De fascie wordt
geopend door bilaterale tractie over
de rectus heen, waarbij de rectus
niet gescheiden worden van de fas-
cie. Het peritoneum wordt digitaal
geopend. Het blaasperitoneum
wordt niet geopend; een strategie
die ook in recenter onderzoek als
juist wordt aangetoond (Hohlag-
schwandter 2001). Doordat de inci-
sie iets hoger ligt dan bij de Pfan-
nenstiel-incisie is de aanname dat
er minder beschadiging van de
blaas optreedt. Hij stelde ook een
niet ‘gelockte’ doorlopende hech-
ting van één laag voor de uterus
voor. Een ‘gelockte’ doorlopende
draad kan ook niet goed worden
aangetrokken en is daardoor min-
der hemostatisch. Het peritoneum
wordt niet gesloten. Ten opzichte

van de sectio volgens Pfannenstiel
is de operatietijd korter, het bloed-
verlies minder, de behoefte aan
pijnbestrijding afgenomen en wor-
den bij een latere, tweede keizers-
snede juist minder adhesies gevon-
den (Stark 1995). 

3. volgens Misgav-Ladach 
(Stark 1995, Holmgren 1999)
Deze in 1983 door Stark et al.
beschreven modificatie genoemd
naar een ziekenhuis in Jeruzalem,
verschilt principieel niet van de
Joel-Cohen-modificatie. Ook hierbij
wordt de subcutis nauwelijks geo-
pend (over 2 cm) tot op de rectus
fascie. Na een incisie van de fascie
voor 2 cm wordt deze in cranio-
caudaal richting geopend. Dit kan
met een schaar of ook digitaal. Het
afprepareren van de rectus fascie
levert geen voordelen op, er wor-
den eigenlijk alleen maar nadelen
van gevonden. De fascia van de m.
rectus en het peritoneum worden
ook digitaal geopend. Hierna wordt
er enige transversale (bilaterale)
tractie uitgeoefend. Van de volgen-
de drie stappen, oorspronkelijk
beschreven door Stark et al., name-
lijk het voorzichtig centraal afschui-
ven van de blaas, het standaard uit-
voeren van een manuele
placentaverwijdering (MPV) en de
digitale dilatatie van de cervix zijn
geen voordelen beschreven. In
tegendeel, zoals voor de MPV, zelfs
een nadeel (toename van het bloed-
verlies). Het sluiten van de uterus
buiten de buik is mogelijk, door een
beter overzicht over de incisie in de
uterus, van voordeel ten aanzien
van het bloedverlies, echter de
gebruikmaking van een ‘gelockte’
techniek voor het sluiten van de
uterus wordt nu afgeraden. De sub-
cutis wordt niet gesloten en de huid
wordt na approximering door mid-
del van klemmen gesloten met
slechts drie hechtingen.

Uit vele studies komen de voorde-
len van de deze modificatie naar
voren, zoals:
a)een kortere operatietijd (13 minu-

ten) (Ferrari 2001)
b)minder bloedverlies 
c) minder infecties en verminderd

antibioticagebruik
d)minder hechtmateriaal (Ferrari

2001)
e) minder gebruik van pijnstilling
f) kortere opnameduur

g)sneller herstel van de darmfunc-
tie (Ferrari, 2001)

h)minder adhesies in de buikholte
i) minder bloeding in de buikwand.

Deze voordelen zullen zeker ook
gelden voor de modificatie volgens
Joel-Cohen.

INCISIE VAN DE UTERUS

Een indicatie tot een corporele inci-
sie van de uterus (een ‘klassieke
sectio’) wordt, nadat de voordelen
van de dwarse incisie in het onder-
ste uterussegment beschreven wer-
den door Kerr in1926, heel weinig
meer gesteld (Hema 2001). 
Soms wordt er een corporele incisie
gemaakt bij een sectio bij een
extreem korte amenorroeduur,
waarbij er zich nog nauwelijks een
OUS heeft gevormd. Ook is het
soms nodig de uterus corporeel te
openen bij een (verzuimde) dwars-
ligging met vroegtijdig, prematuur
gebroken zijn van de vliezen. Ook
bij een groot cervicaal myoom of
ernstige adhesies in het kleine bek-
ken is het soms onmogelijk de ute-
rus via het OUS te openen. Bij een
placenta praevia waarbij er grote
vaten over het OUS lopen heeft
men in het verleden ook wel geko-
zen voor een klassieke benadering,
echter bij een incisie in OUS is het
bloedverlies, ondanks een voorlig-
gende placenta minder. De enige
echte indicatie tot een corporele
incisie is bijvoorbeeld een cervix-
carcinoom tijdens de zwanger-
schap, waarbij een sectio wordt uit-
gevoerd voorafgaand aan de
Wertheim. Een klassieke incisie is
technisch veel moeilijker te sluiten
door de ektropionisering van de
spierwand en er is veelal meer
bloedverlies bij een klassieke bena-
dering.

Verlenging van een OUS incisie tot
een J-incisie
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De uterus wordt na een scherpe
incisie verder digitaal geopend. Het
bloedverlies is met digitaal verwij-
den minder (843 ml versus 886 bij
het scherp openen) en er is een ver-
minderde noodzaak tot transfusies
(RR 1.7; 95% BI 1.5-1.9) (Magann
2002). 
Bij een opening van het OUS moet
men vanwege de veelal dextroposi-
tie van de uterus oppassen voor het
uitscheuren naar het linker parame-
trium (waarbij een bloeding van de
linker parametrane vaten/de linker
arteria uterina) kan optreden. Het is
soms verstandig om de afgeweken
ligging (dextropositie) van de ute-
rus iets te corrigeren om daarmee
een asymmetrie van de incisie in de
uterus te voorkomen. Als een extre-
me vorm van een verrassende lig-
ging van de uterus is een rotatie
van de uterus beschreven over 180°,
mogelijk een gevolg van een
gefixeerde retroflexie, waarbij een
incisie in de uterusachterwand
werd verricht; iets wat pas herkend
werd na de geboorte van de baby
(Picone 2006). Bij een niet vorderen
van de uitdrijving kan de ring van
‘Bandl’ zo hoog zijn opgetreden dat
de blaas veel hoger zit dan ver-
wacht. De blaas raakt dan veel
gemakkelijker beschadigd en wordt
niet zelden iatrogeen geopend! In
het algemeen is het verstandig om
het myometrium te openen tot op
het chorion, waarbij de laatste
vezels stomp worden afgeschoven.
Soms, bijvoorbeeld bij een extreme
groeivertraging in de premature
periode is de ruimte, verkregen bij
de opening van het OUS, onvol-
doende en wordt er gekozen voor
het ‘verlengen’van de incisie. Hier-
bij wordt algemeen aangenomen
dat de T-incisie minder stevig is
dan een J-incisie. Hierbij is het ech-
ter een corporele incisie geworden
en is er de noodzakelijkheid tot een
primaire sectio in een eventueel
volgende zwangerschap. Deze indi-
catiestelling moet duidelijk ver-
meld worden door de operateur in
het operatieverslag en in de ont-
slagbrief. 

GEBOORTE VAN DE BABY

Men moet er in alle omstandig-
heden naar streven bij de geboorte
van de baby het caput zoveel
mogelijk te flecteren. Veelal gaat dit
prima met de vlakke hand. Soms is

het noodzakelijk om bij het luxeren
van het hoofd uit het kleine bekken
gebruik te maken van een blad of
een van de lepels van de forceps.
Hiervoor kan ook heel goed een
KIWI gebruikt worden. Het heeft
de voorkeur – hoewel hier geen
evidence voor is – om schade bij
moeder en kind te vermijden, in
principe het kind met de hand te
ontwikkelen (primum non nocere).
Het standaard gebruikmaken van
instrumentarium om het hoofd te
ontwikkelen is niet van voordeel
gebleken boven het gebruik van de
vlakke hand. Het heeft soms de
voorkeur om bij een moeizame ont-
wikkeling het caput per vaginam
op te drukken. Bij gelijktijdig geven
van fundusexpressie is de kans op
een ruime foeto-maternale transfu-
sie wel toegenomen. Daarom wordt
bij iedere sectio uitgevoerd bij een
resus D-negatieve patiënte geadvi-
seerd om altijd een Kleihauer-Betke
te doen. Bij een moeizame ontwik-
keling van de baby wordt in som-
mige klinieken gebruikgemaakt
van glyceryl trinitraat (= nitroglyce-
rine) (David 1998). In een gerando-
miseerd onderzoek liet het gebruik
van nitroglycerine (0.25 en 0.50 mg)
of een placebo geen verschil zien in
gemak van de foetale extractie of in
een verminderde tonus van de
uterus.

GEBOORTE VAN DE
PLACENTA

Uit gerandomiseerd onderzoek
komt naar voren dat het spontaan
geboren worden van de placenta,
dan wel een ‘milde controlled cord
traction’ ten opzichte van een MPV
resulteert in duidelijke afname van
het bloedverlies, geschat 440 ml (BI
348–525), terwijl een MPV na de
geboorte van het kind geassocieerd
wordt met een toename van het

infectierisico (endometritis)  (OR
5.4; 95% BI 1.3–24.8) en een toena-
me van de foetomaternale trans-
fusie ( OR 2.2; 95% BI 0.7–6.9)
(Wilkinson Cochrane 1995a). Ook
het geven van 5 EH oxytocine
(intraveneus) doet het bloedverlies
afnemen (NICE Clinical Guideline
2004). De anesthesist geeft de
oxytocine i.v. na geboorte van de
placenta (en niet in de uterus!). Het
eenmalig geven van antibiotica na
de geboorte van de baby is zinvol.
Hoewel niet aangetoond, lijkt het
zinvol om door middel van natas-
ten te controleren of het cavum echt
leeg is. Het uitvegen van de uterus
na de geboorte van de placenta met
een gaas is niet zinvol, terwijl voor
het digitaal openen van de cervix
om de afvloed uit de uterus te
bevorderen geen onderzoek gedaan
is. Het bloedverlies na geboorte van
het kind kan worden beperkt door
het wondgebied af te drukken met
een buikgaas. Hiermee kan bewust
ook een rustpunt in operatie inge-
bouwd worden. Het plaatsen van
(atraumatische) uterusklemmen en
het leggen van twee hemostatische
hoekhechtingen kan ook het bloed-
verlies doen afnemen. Uit geran-
domiseerd onderzoek komt naar
voren dat het gebruiken van een
‘stapling’ techniek resulteert in een
(minimale) vermindering van het
bloed verlies (-41 ml; 95% BI -51- -
32 ml) of geen verschil in bloed-
verlies (Gilson 1996), bij een gelijk-
tijdige totale operatietijd
(Wilkinson Cochrane 1996). 

SLUITEN VAN DE UTERUS

Bij de keuze van het hechtmateriaal
laat men zich leiden door argumen-
ten, zoals een voldoende trekkracht
van de gekozen draad voor het spe-
cifieke weefsel en de knoopeigen-
schappen. Er worden eerst twee
hemostatische (matras)hechtingen
gelegd, net lateraal van de beide
hoeken van de incisie. Deze wor-
den pas afgeknipt nadat de voort-
lopende draad is afgeknoopt. De
uterus wordt voortlopend in één
laag, a-traumatisch (niet ‘locked)
gesloten met een multifilament
draad, bijvoorbeeld met Vicryl 1.
Hierdoor wordt een betere span-
ningsverdeling over de hechtings-
draad verkregen, die als het ware
kan spiraliseren door het wond-
gebied heen, in een kortere opera-

Gebruik van de vacuum bij een
moeizame geboorte van het hoofd
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tietijd (Enkin Cochrane 1995). Het
lijkt een voordeel om de hemostati-
sche hoekhechtingen binnen de
voortlopende hechting te leggen.
De hemostase wordt nu goed
beoordeeld. Bij röntgenologisch
onderzoek werd na het sluiten van
de uterus in één laag ook minder
littekendefecten gevonden (Lal
1988). In een vervolgstudie bij
patiënten die voor een eerder
onderzoek gerandomiseerd waren
voor eenlagig dan wel sluiten in
twee lagen werd geen verschil
gevonden in slechte uitkomsten
zowel voor de moeder als voor het
kind. De groepen zijn echter klein!
(Chapman 1997). Er is één relatief
recente retrospectieve studie waar-
bij meer uterusrupturen gevonden
worden na het sluiten in één laag
(OR 4.0 95% BI 1.4–11.5) (Bujold
2002). Een en ander is aanleiding
geweest om in Engeland een geran-
domiseerde studie op te zetten naar
de verschillende operatietechnie-
ken bij een sectio, de CAESAR-trial
(National Perinatal Epidemiology
Unit). De totale inclusie is nu
gevorderd tot ongeveer 1800
patiënten van de benodigde 3500.
Naast het sluiten van de uterus in
een laag dan wel in twee lagen,
wordt hier ook gekeken naar de
effecten van wel en niet sluiten van
het peritoneum (parietale). Het kan
zinvol zijn de uterus uit de buik te
‘liften’, omdat daarmee het over-
zicht over het uteruslitteken wordt
vergroot. Deze handeling is ook
geassocieerd met een afname van
de periodes met koorts (0.4; 95% BI:
0.2–0.9) en mogelijk minder infec-
ties (Wilkinson Cochrane 1995b).
Wel treedt er bij de regionale anest-
hesie (niet significant) meer misse-
lijkheid op. Het gebruik van een
groot buikgaas om het wondgebied
af te drukken resulteert in een
kortere operatieduur.

SLUITEN VAN HET 
PERITONEUM

Hoewel men vanaf 1926 naar aan-
leiding van de publicatie van Kerr
de beide peritonea sloot om adhae-
sies te voorkomen is dit de laatste
jaren juist verlaten omdat bij het
hechten van het peritoneum bleek
dat er een langzamer postoperatief
herstel gevonden werd. Mogelijk
door ischemie door het hechten en
een bij dierexperimenteel onder-

zoek gevonden verminderde fibri-
nolyse wordt nu algemeen aange-
nomen dat er juist meer adhesie-
vorming optreedt (Grundsell 1998,
Stark 1993 ). Uit gerandomiseerd
onderzoek blijkt dat bij het open-
laten van de peritonea er minder
ileus optreedt. Het gaat niet
gepaard met meer wonddehiscen-
ties en opnieuw verkort het de ope-
ratieduur. Er treden minder infec-
ties op en er is een afname van de
periode met koorts (OR 0.62; 95%
BI 0.41–0.94) (Bamigboye Cochrane
2004). Ook de behoefte aan pijnme-
dicatie is verminderd (Rafique
2002). Dit alles resulteert in een ver-
korting van de opnameduur van
minder dan een dag (-0.4; 95% BI -
0.5 - -0.3) (Bamigboye Cochrane
2004) en maakt de sectio ook goed-
koper. Het bezwaar tegen al deze
gegevens is dat het vooral de korte-
termijnuitkomsten betreft. In tegen-
stelling tot Stark (1995) wordt er in
een recente prospectieve studie van
Lyell echter wel gevonden dat de
adhesies op de langere termijn toe-
nemen. In een groep patiënten die
een primaire sectio kregen na een
eerdere sectio waarbij de peritonea
werden gesloten, waren er duidelijk
minder adhesies (OR 0.20; 95% BI
0.08–0.49) in vergelijking tot een
groep waarbij de peritonea niet
waren gesloten. Mogelijk dat de
CAESAR-trial ons ook hier verbe-
terde inzichten kan geven (National
Perinatal Epidemiology Unit).

SLUITEN VAN DE FASCIE

Over het sluiten van de fascie is
weinig discussie in de literatuur.
Het voorstel is om de fascie te slui-
ten met een monofilamente draad,
bijvoorbeeld PDS (3–0). Deze wordt
voortlopend gebruikt. Hierbij kan
de 10–10-regel of 20–10-regel wor-
den gehanteerd: de afstand tussen
de hechtingen 10–20 mm en de
afstand tot de fascierand 10 mm.

SLUITEN VAN DE
SUBCUTIS

De meeste studies adviseren de
subcutis niet te sluiten. Toch lijkt
het verstandig om juist bij een heel
dunne subcutis deze wel te sluiten
om vastgroeien van de huid op de
fascie te voorkomen. Ook zit er in
de subcutis een ragfijn bindweefsel-
net dat, indien geapproximeerd, de

tractie op de huid vermindert. Bij
een dikkere subcutis ( > 2cm) is het
verstandig deze wel te sluiten bij-
voorbeeld met Dexon 3.0 of Vicryl
Rapide. Dit heeft een gunstig effect
op de afname van het aantal hema-
tomen/seromen (RR 0.42: 95% BI
0.24-0.75) (Bargehella 2005).

SLUITEN VAN DE HUID

De huid wordt bij voorkeur voort-
lopend intracutaan gehecht. Dit kan
goed met Prolene, een monofila-
ment dat minder weefselreactie
geeft. Het moet echter wel verwij-
derd worden, wat betekent dat bij
een steeds kortere opnameduur dit
veelal door de ‘eerste lijn’ gedaan
moet worden. Het oplosbare Vicryl
Rapide is daarom een goed alterna-
tief. Het gebruik van staples gaat
wel veel sneller, maar er worden
meer pijnklachten gerapporteerd
(Alderdice 2005). Het resultaat is
niet altijd mooier, vooral als een
goede applicatie van de wond-
randen te lijden heeft onder de
(onnodige) snelheidswinst.

BEPAALDE RISICO-
FACTOREN VOOR EEN
MATERNALE COMPLICATIE

Complicaties bij een sectio zijn
allesbehalve zeldzaam. Uit recent
Noors onderzoek blijkt dat bij 21 %
van de sectio’s een of meer eviden-
te complicaties optreden, als zoda-
nig door de chirurg gecodeerd
(Häger 2004). Dit kan onder meer
samenhangen met de mate van
ontsluiting. Is deze ver gevorderd
(>9 cm of meer) dan is het risico
van een complicatie 33% ten
opzichte van 17% bij geen ontslui-
ting (0R 2.4; 95% BI 1.8-3.2). Bij een
geplande keizerssnede is de kans
op een complicatie ook lager (16%)
dan bij een ongeplande (24%; OR
1.6; 95% BI 1.3-2.0) (Häger 2004). De
risico’s zijn groter bij onvoldoende
supervisie en bij onvoldoende erva-
ring. Het laatste kan weer verbeterd
worden door het oefenen in een
‘skills lab’. De risico’s zijn groter bij
een premature sectio (< 32 weken),
bij gebroken vliezen en bij een diep
ingedaald caput. Ook een macro-
soom kind is risicoverhogend voor
de moeder. Tevens blijkt dat haast
een onafhankelijke risicofactor
oplevert (RR 1.7). In een vervolg-
zwangerschap na een sectio is het
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risico op een antenatale sterfte
boven de 39 weken zeer licht ver-
hoogd: 1/1000 in vergelijking tot
0.5/1000 in een zwangerschap zon-
der sectio (RR 1.07; 95% BI 1.0-1.15)
(Smith 2006, Salihu 2006). 

SAMENVATTEND

• om de kinderlijke morbiditeit te
verlagen vindt een electieve sec-
tio bijvoorkeur plaats na de 39e
week (NICE Clinical Guideline
2004, Graziosi 1998, van den Berg
2001);

• het toedienen van profylactische
antibiotica eenmalig leidt tot
minder infecties (bijvoorbeeld
een reductie van endometritis:
RR 0.36; 95% BI 0.22-0.64) (Smaill
Cochrane 2005);

• Joel-Cohen-incisie heeft de voor-
keur;

• weefselschade beperken door
meer stomp te opereren;

• blaas niet routinematig afschui-
ven;

• nastreven van een spontane
geboorte van placenta of een
geboorte door middel van con-
trolled cord traction;

• de uterus in één laag sluiten, hoe-
wel de effectiviteit en de veilig-
heid hiervan onvoldoende is aan-
getoond. In één laag sluiten is
sneller en leidt niet tot meer rup-
turen. Het wordt geadviseerd om
de uterus in twee lagen te sluiten
alleen in trial-verband (NICE Cli-
nical Guideline 2004);

• niet peritonaliseren;
• subcutis sluiten indien deze

dikker is dan 2 cm;

• geen routinedrains;
• joderen van de buik bij een sectio

is een verstandige handeling ter
voorkoming van infecties;

• adequate en zorgvuldige hemo-
stase (ook onder de fascie) voor-
komt wondinfecties. Hematomen
en infecties bij pre-eclampsie
en/of stollingsproblematiek zijn
meestal gerelateerd aan onvol-
doende inspectie. 

Met dank aan professor Frits Lammes
voor het bediscussiëren van het
manuscript en zijn adviezen ter
verbetering.  



44 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, juni 2006

In de westerse wereld komt adipo-
sitas in toenemende mate voor en
op steeds jongere leeftijd. Een epi-
demie lijkt te zijn overgewaaid van
de andere kant van de oceaan, waar
Bill Clinton recentelijk een over-
eenkomst met Coca Cola Company
sloot. Geen dik makende frisdran-
ken meer in kantines, gangen en
pleinen van scholen.
Vanwege de toenemende incidentie
worden we als gynaecologen ook
steeds vaker geconfronteerd met
vrouwen met (ernstige) adipositas.
En daarom is het van belang om
ons in dit ‘kolossale’ probleem te
verdiepen.
De WHO-definitie van obesitas is:
‘Chronische ziekte, die gepaard
gaat met vetstapeling in het
lichaam op een zodanige wijze dat
er gezondheidsrisico’s optreden.’
Het is van belang je te realiseren
dat obees zijn, vanuit de visie van
de patiënte, slechts een topje van de
ijsberg is. De meeste van deze
patiënten hebben al een leven
achter de rug vol vooroordelen en
emotioneel trauma. Obesitas is
geassocieerd met veel medische
problemen en fysieke complicaties. 
Het was de Belgische stichter van
de Brusselse sterrenwacht en
grondlegger van de moderne statis-
tiek, Lambert Adolphe Quetelet, die
probeerde het ‘ideale gewicht’ voor
een bepaalde persoon vast te stel-
len. De Quetelet index of Body
Mass Index (BMI) wordt als volgt
berekend: het gewicht (in kilogram)
wordt gedeeld door de lengte (in
meter) in het kwadraat.

In Nederland heeft ongeveer 40%
van de volwassen bevolking een
BMI van ≥ 25 en lijdt ongeveer 10%
aan obesitas. Bij toenemende BMI
stijgt de kans op comorbiditeit,
waarbij niet alleen de absolute
hoeveelheid vet, maar ook de ver-
deling van belang is. Zo geeft intra-

abdominaal vet meer kans op ziek-
te dan subcutaan vet dat perifeer,
bijvoorbeeld rond de heupen, is
gelokaliseerd. Meting van de taille-
omtrek halverwege de onderste rib-
benboog en de bekkenkam geeft
een goede indruk van de hoeveel-
heid intra-abdominaal vet. Vooral
bij een BMI van 25,0–34,9 geeft deze
meting belangrijke aanvullende
informatie. Bij een tailleomtrek van
94–102 cm bij mannen en 80-88 cm
bij vrouwen is het gezondheidsrisi-
co verhoogd, en ernstig verhoogd
bij respectievelijk > 102 en > 88 cm.

HET METABOOL-
SYNDROOM

Ten gevolge van overgewicht en
veel intra-abdominaal vet ontstaat
er een gestoorde glucosestofwisse-
ling. Dit leidt tot diabetes mellitus
type 2, dyslipidemie en hyperten-
sie. Er bestaat een voor de praktijk
eenvoudig toepasbare definitie om
het metaboolsyndroom te identifi-
ceren, namelijk bij drie of meer van
de volgende kenmerken: hypergly-
kemie, hypertensie, lage plasma-
HDL-cholesterolwaarde, hoge plas-
matriglyceridenwaarde en centrale
adipositas. Het metaboolsyndroom
gaat gepaard met een verhoogde
cardiovasculaire morbiditeit en

mortaliteit en met een verhoogde
kans op het ontstaan van diabetes
mellitus type 2. 

OBSTETRIE

In de literatuur wordt een prevalen-
tie van adipositas onder zwangeren
vermeld van 18,5 tot 38,3 % afhan-
kelijk van de gebruikte definitie en
de bestudeerde populatie.
Uit de Nederlandse gegevens van
het CBS blijkt dat in het jaar 2002
29,2% van de vrouwen ouder dan
twintig jaar een BMI hadden van
≥ 25 en 10,4% een BMI ≥ 30. Dit
leidt tot een toename van obstetri-
sche risico’s zoals: pre-eclampsie,
diabetes gravidarum (driemaal zo
vaak), macrosomie, intrapartum-
complicaties en een gestoord
kraambed. Hoe hoger het materna-
le gewicht hoe groter de kans op
het ontstaan van diabetes gravida-
rum. Bij morbide adipositas is dat
risico gestegen tot 25%. Hyperten-
sieve ziekten komen vaker voor bij
zwangeren met overgewicht. Bij
een BMI >40 wordt een derde van
de kinderen macrosoom.
Het percentage sectiones caesareae
is ongeveer driemaal zo hoog en de
ingreep is technisch vaak moeilijk.
De supra-umbilicale incisie lijkt
met name geschikt voor de groep

Adipositas
Adipositas: een probleem?
H.T.C. NAGEL,

AFDELING GYNAECOLOGIE, BRONOVO ZIEKENHUIS, DEN HAAG

Body Mass Index ( gewicht/lengte2)*
Overgewicht: BMI 25- 29,9 kg/m2

Adipositas: BMI > 30 kg/m2

Morbide adipositas BMI> 40 kg/m2

*: Deze BMI-afkappunten zijn vastgesteld voor blanken.

Obesitas gaat samen met een reeks van aandoeningen en klachten:
- Cardiovasculaire aandoeningen - Galstenen
- Bepaalde maligniteiten - Leververvetting
- Hypercholesterolemie - Gastro-oesofageale reflux
- Rugklachten - Slaap-apneusyndroom
- Artrose gewrichten - Jicht
- Depressie en ‘low self esteem’ - Hypertensie
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patiënten met een zeer hoge BMI.
Het is van het grootste belang om
in een vroeg stadium multidiscipli-
nair overleg te hebben, mede
gezien het hoge anesthesierisico.
Overweeg een anesthesiologisch
consult tijdens de graviditeit.

GYNAECOLOGIE

Ook zijn er gynaecologische ziek-
tebeelden, die gerelateerd zijn aan
obesitas:
- Menstruatiestoornissen:

-amenorrhoea;
-oligomenorrhoea;
-menorrhagia.

- Endocrinologische beelden, 
zoals hirsutisme.

- Sub- of infertiliteit op basis van
ovulatiestoornissen en ver-
minderde gevoeligheid voor 
ovulatie-inductie.

- Verhoogde kans op een spontane
abortus.

ONCOLOGIE

Adipositas is geassocieerd met een
toename van endometriumhyper-
plasie en endometriumcarcinoom
(2-4 maal zo hoog risico op het ont-
wikkelen van een endometriumcar-
cinoom). Mogelijk ontstaat dit risi-
co ten gevolge van een levenslange
blootstelling aan hoge bloed-
spiegels van oestrogeen en insuline.

Wat betreft de andere maligniteiten
is er een verhoogde kans op mam-
macarcinoom, coloncarcinoom,
niercarcinoom en oesofaguscarci-
noom. Of er ook een verhoogde
kans is op het krijgen van ovarium-
carcinoom is nog onduidelijk.

IN DE KLINIEK

In de acute situatie is direct multi-
disciplinair overleg noodzakelijk.
Normale diagnostiek laat ons vaak
in de steek en chirurgie in deze
situatie heeft een verhoogde kans
op morbiditeit en mogelijk mortali-
teit. Ervaring bij alle disciplines is
van groot belang. Het is mogelijk
dat een laparoscopie in zulke situ-
aties voordeel biedt boven een
laparotomie, ook met het oog op de
postoperatieve fase. 
Wanneer meer tijd beschikbaar is,
kan de patiënt goed voorbereid
worden en kunnen de juiste
diagnostische en therapeutische
interventies worden toegepast.
Over het ’afslanken’ in de wachttijd
met het oog op het verminderen
van de per- en postoperatieve
complicaties, zoals wondinfecties,
bestaat geen ‘evidence’. Een kata-
bole toestand van de patiënt door
’hongeren’ verhoogt mogelijk de
kans op per- en postoperatieve
complicaties 
Wat betreft het afvallen geldt dat

men niet een normaal gewicht moet
nastreven, maar dat 10-15%
gewichtsreductie al een aanzien-
lijke vermindering van de morbidi-
teit teweegbrengt. De doelstelling
van een normaal gewicht nastreven
blijkt in de praktijk voor heel veel
patiënten niet haalbaar.

Gewichtsreductie kan op vele min
of meer ingrijpende manieren:
1. Leefstijlveranderingen: energie-

beperkend dieet, meer lichaams-
beweging en gedragsadviezen.

2. Medicatie (Orlistat, Sibutrami-
ne).

3. Bariatrische chirurgie met name
voor patiënten met een BMI
boven de 40 : aanleggen van een
‘maagbandje’, inbrengen van een
maagballon, en ingrijpende
bypass-chirurgie (veelal lapa-
roscopisch).

Men dient zich echter te realiseren
dat veel patiënten reeds menige
behandeling en initiatieven, vaak
met teleurstellend resultaat, achter
de rug hebben. Vele adviezen
zullen helaas hun negatieve zelf-
beeld bevestigen. 

Ook nu geldt dat ’one ounce of
prevention is better than one pound
of treatment’.
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Wereldwijd zijn, zo meldt de WHO,
een miljard mensen te zwaar.1 In
Nederland heeft de Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg (RvZ) in
2002 het Rapport ‘Gezondheid en
gedrag’ uitgebracht.2 In dit rapport
wordt vastgesteld dat overgewicht
en obesitas een belangrijk volksge-
zondheidsprobleem vormen. Bij
40% van de Nederlanders is er
sprake van overgewicht, bij 10% is
er sprake van ernstig overgewicht
(obesitas). Het RvZ-rapport meldt
dat overgewicht geassocieerd is
met een aantal ziekten en aandoe-
ningen. In tabel 1 wordt het
geschatte ziekterisico voor obese
personen op een aantal aandoenin-
gen samengevat.

In de obstetrie, gynaecologie en
voortplantingsgeneeskunde zijn
meer associaties tussen adipositas
en ziekte vastgesteld dan in de
tabel worden weergegeven. Zo zijn
er aanwijzingen dat er een verband
bestaat tussen overgewicht en het
optreden van verscheidene aandoe-
ningen tijdens zwangerschap
(onder andere pre-eclampsie, trom-
bo-embolie) en bevalling (kunstver-
lossingen).3-6 Binnen de voortplan-
tingsgeneeskunde is de associatie
tussen overgewicht, anovulatie en
subfertiliteit reeds lang bekend.7 In
de gynaecologie wordt overgewicht
veelal geassocieerd met een toege-

nomen risico op het krijgen van
endometriumcarcinoom.8 Thans
wordt algemeen aangenomen dat
met overgewicht geassocieerde
gezondheidsproblemen meer gere-
lateerd zijn met een toegenomen
hoeveelheid visceraal vet dan met
een toegenomen hoeveelheid sub-
cutaan vet. Preventie en behande-
ling zijn daarom ook gericht op het
aanpakken van dit probleem. 
Er bestaat eenheid van opvatting
dat lifestyle-programma’s waar-
schijnlijk een bijdrage kunnen leve-
ren bij het oplossen van gezond-
heidsproblemen in samenhang met
overgewicht en obesitas. De Ameri-
can College of Obstetricians and

Gynecologists geeft daarover in
haar Committee Opinion document
van oktober 2005 een aantal advie-
zen. De wetenschappelijke basis
voor lifestyle-interventies en
weightloss-programma’s wordt
nader onderzocht in een aantal
Cochrane meta-analyses.9-11

Wellicht vormen de COBRA-dagen
2006 het startpunt om ook in
Nederland te gaan werken aan een
richtlijn, met als onderwerp ‘Adi-
positas als ziekmaker in de obste-
trie, gynaecologie en voortplan-
tingsgeneeskunde: preventie en
behandeling’.

Adipositas als ziekmaker
M.J. HEINEMAN, 

AFDELING VERLOSKUNDE EN GYNAECOLOGIE, AMC, AMSTERDAM

Relatief risico Relatief risico 
Vrouwen Mannen

Type 2 diabetes * 12,7 5,2
Hypertensie 4,2 2,6
Myocardinfarct 3,2 1,5
Colonkanker 2,7 3,0
Angina 1,8 1,8
Galblaaskanker 1,8 1,8
Ovariumkanker 1,7 -
Artrose 1,4 1,9
Herseninfarct 1,3 1,3

Tabel 1. Geschat ziekterisico voor obese personen.
* De Body Mass Index range voor obese en niet-obese groepen die gebruikt is voor
het schatten van het relatieve risico, varieert tussen diverse studies, hetgeen verge-
lijking van gegevens bemoeilijkt.
Bron: National Audit Office, 2001. Uit het Rapport ‘Gezondheid en gedrag’ van de
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
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Adipositas vormt vaak een tech-
nisch probleem voor de chirurg.
Het zicht tijdens de operatie is
minder, soms wordt de diagnostiek
bemoeilijkt en er zijn berichten
(hoewel niet altijd eenduidig) dat er
frequenter postoperatieve compli-
caties zijn bij adipeuze patiënten.
Op basis van deze gegevens wordt
de adipeuze patiënt nogal eens
geadviseerd vooraf aan de operatie
gewicht te verliezen. Maar is dat
een gerechtvaardigd advies? Zijn er
minder per- en/of postoperatieve
problemen bij adipeuze patiënten
die een substantieel deel van hun
overgewicht verliezen voor de

ingreep? Het eenvoudige en tegelij-
kertijd verbijsterende en wat frus-
trerende antwoord op deze vraag is
dat dat op dit moment in het geheel
niet bekend is. Er zijn bij mijn
weten geen goed gecontroleerde
gerandomiseerde studies gedaan bij
adipeuze patiënten die wel of niet
gewichtsreducerende behandeling
krijgen in het preoperatieve traject.
Ik heb naar deze studies gezocht in
PubMed (1980–2006), in de Cochra-
ne database en in richtlijnen van
verschillende chirurgische vakver-
enigingen (binnen- en buitenland-
se). Bij deze zoektocht komen twee
publicaties boven drijven1,2, die

naar mijn mening volstrekt on-
voldoende informatie geven om
bovengenoemde vraag te kunnen
beantwoorden. Beide studies zijn
niet adequaat gerandomiseerd
en/of gecontroleerd, maken
gebruik van historische controles
en betreffen slechts één bepaalde
patiëntengroep (morbide adipeuze,
maar verder gezonde mensen die
een bariatrisch chirurgische ingreep
ondergaan). Het is op dit moment
mijns inziens dan ook niet ‘eviden-
ce based’ om adipeuze patiënten te
vragen voorafgaand aan de opera-
tie gewicht te verliezen.

Preoperatief gewichtsverlies:
noodzakelijk of overbodig?
H PIJL, 

AFDELING ENDOCRINOLOGIE EN STOFWISSELINGSZIEKTEN, LUMC, LEIDEN
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Adipositas, ook wel obesitas
(Engelstalige literatuur) genoemd,
wordt meestal bepaald door, of aan
de hand van, de zogenaamde Body
Mass Index. Deze index krijgt men
door het gewicht (van het onder-
werp) te delen door het kwadraat
van het lichaamsoppervlak (van
hetzelfde onderwerp).
Bijvoorbeeld: iemand met een leng-
te van 1.80 m en een gewicht van
70 kg heeft een BMI van 70 gedeeld
door 3,24 = 21,6 kg/m2.
Nu is er internationaal een indeling
in de ‘BMI-klasse’ gemaakt waarin
overeenkomsten tussen gewicht en
risicoverhoging in morbiditeit en
mortaliteit perioperatief naar voren
komen.1

Zo heeft iemand met een BMI >24
overgewicht (overweight), een 
BMI >30 adipositas (obesity) en 
een BMI >40 extreme adipositas
(extreme or morbid obesity).
Een patiënt met 30 procent over-
gewicht heeft een 40 procent ver-
hoogde kans op overlijden door
hartafwijkingen, of- insufficiëntie
en een 50 procent verhoogde kans
op sterven door een cerebrovascu-
lair accident.
Van alle veelal bij adipositas voor-
komende comorbiditeit, zoals dia-
betes mellitus type 2, cholelithiasis,
cirrhosis, hypertensie en ‘coronary
artery disease’ is de anesthesioloog
het meest gefocust op de ontsporin-
gen van het cardiopulmonaal sys-
teem.2

Doordat er sprake is van een ver-
hoogd metabolisme (meer gewicht)
is er een duidelijke toename in O2-
consumptie, CO2–productie en
alveolaire ventilatie.
Dit, gecombineerd met een toe-
genomen gewichtsdruk op de
thorax (waardoor vermindering
van thoraxwandcompliantie) en
een meestal nog grotere toename
van abdominale massa, die forse
drukverhoging op de onderste
longvelden geeft (via druk op het
diafragma), verklaart waarom de
patiënt, met nog een normale long-
compliantie, al een voorkeur heeft

voor de halfzittende positie (twee
kussens of meer).
Bij verder toename van lichaams-
massa zal de longfunctie ook ver-
minderen, met zelfs de mogelijk-
heid van dalen van functionele
longcapaciteit tot onder de ‘closing
capacity’, waardoor een situatie
ontstaat waarbij er tijdens de venti-
latie continu alveoli gesloten zullen
zijn, met hierdoor een ventilatie-
perfusie-mismatch en de kans op
atelectasen met eventueel verhoogd
risico van infectie, onder ‘normale
omstandigheden’.
De situatie wordt nog ernstiger bij
positioneren van deze patiënt(e),
ruggelings, vlgs. Trendelenburg,
opgevouwen in de beensteunen, of
bij ook nog eens opblazen van de
buikholte met meestal min. 10–15
cm H2O druk (laparoscopie).
Spontane ademhaling wordt nu
heel erg moeizaam of gewoon
onmogelijk, dus moet de patiënt(e)
beademd worden met positieve-
drukopbouw in de thorax, wat ook
weer forse repercussies kan hebben
op de veneuze terugvloed naar het
hart in vena cava superior en vena
cava inferior.
Tel hierbij op dat de ‘cardiac
output’ bij overgewicht ongeveer
0,1 l/min/kg adipeus weefsel zal
stijgen, en u begrijpt dat de belas-
ting voor hart en bloedvaten niet
gering is. Het hart zal met name
proberen te compenseren door een
toename in slagvolume en niet
zozeer door frequentieverhoging,
waardoor een arteriële hypertensie
kan ontstaan, links, rechts, of
gecombineerd met hypertrofie van
de ventrikels.
Meestal is dit een linkerventrikel-
hypertrofie, maar een pulmonale
hypoxie, veroorzaakt door langer
durend longfalen (zie eerder), met
vasoconstrictie als gevolg, en een
verhoogde pulmonale doorstro-
ming (poging tot compensatie van
het lichaam) kunnen leiden tot
pulmonale hypertensie en een ‘cor
pulmonale’. 
Toename van het interstitieel vocht

in het longweefsel, maar ook in het
weefsel in de hals (pulmonale
hypertensie, afvloedbelemmering
veneus bloed door verhoogde intra-
thoracale druk) met vaak ook een
toename van vetweefsel in de hals
(wat kan leiden tot het zogenaamde
no-neck-fenomeen, waarbij het
hoofd direct lijkt over te gaan in de
thoraxbouw), baart de anesthesio-
loog vele zorgen en kan aanleiding
geven tot een zeer bemoeilijkte, tot
nagenoeg onmogelijke intubatie.
Vele publicaties hierover adviseren
dan ook een zogenaamde wakker-
fiberscopische intubatie om zo min
mogelijk risico te lopen op ademha-
lingsproblematiek en aspiratierisico
(sterk verhoogd bij deze patiënten
door toename zuurgraad van het
maagzuur, grotere gastro-oesopha-
geale reflux, verminderde maag-
ontlediging en een grotere kans op
aanwezigheid van een hiatus
herniae, of zelfs maagkanker).3

Bij deze manier van intuberen is
een goede voorbereiding (voorlich-
ting patiënt), een coöperatieve
patiënt, alsmede de juiste appa-
ratuur en een goed ingewerkt
anesthesieteam van levensbelang.
De grootste uitdaging voor de anes-
thesioloog en zijn of haar team vor-
men de ‘dikkerds’ met het obesitas-
hypoventilatiesyndroom, beter
bekend als het Pickwick-syndroom,
waar een combinatie van extreme
obesitas en hypercapnie, hypoxie,
door cyanose veroorzaakte poly-
cythemie, rechterventrikelfalen en
somnolentie (leidend tot het
obstructief slaapapneusyndroom
(OSAS), het  ‘snoepje van de week’
vormen.
Inmiddels is in onze werksfeer
(operatiekamer, verloskamer) het
door een beschadigd ademcentrum
(met name CO2-sensor) veroorzaakt
fenomeen geen onbekendheid meer
en is het etiket OSAS op een
patiënt(e) geplakt, goed voor een
verstevigde pulmonale monitoring.
Associaties tussen het optreden van
OSAS en verhoogde kans op peri-
en postoperatieve complicaties,

Adipositas
J.P. BURGGRAAF, 

AFDELING ANESTHESIE, LUMC, LEIDEN
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zoals hypertensie, aritmie, hartin-
farct, longoedeem en cerebrovascu-
lair accident, worden steeds vaker
opgemerkt.
Naast de intensievere monitoring
wordt hierbij ook het CPAP-masker
geadviseerd, waarbij een continue
zuurstofstroom, met overdruk, aan
de patiënt(e) wordt aangeboden,
totdat hij/zij weer volledig zelf
adequaat (gemonitord) kan ademen
en de eigen ademweg kan bescher-
men.
Hoe varen nu de gynaecoloog-
obstetricus en anesthesioloog het
veiligst langs de door deze (groei-
ende) patiëntengroep opgeworpen
klippen en afgronden?
Een ander vak kiezen… minder
gewenst.
Een goede voorbereiding op alle
vlakken die je maar bedenken kunt
… heel erg gewenst!!!
Communicatie met zoveel mogelijk
teams, op de polikliniek (vroeg-
tijdig signaleren), op de afdelingen
(zijn alle eventueel afwijkende
gegevens voorhanden?), met
behandelaars (gezamenlijk plan
van aanpak), OK-teams (adequate
apparatuur aanwezig, positione-
ring e.d.), IC/Pacu-plek, en natuur-
lijk niet in het minst met de
patiënt(e) en eventuele familie
(inschatten en vermelden van
risico’s) is van levensbelang.
Met name anesthesiologisch zijn
belangrijk:
- het vermijden van premedicatie

met eventuele ademdepressieve
eigenschappen (bijvoorbeeld
opiaten, benzodiazepines), 

- het wel voorbehandelen met H2-
antagonisten, eventueel meto-
clopramide (maagzuurremming), 

- het laten maken van een ECG, X-
thorax, longfunctie, arteriële
bloedgas- en bloeddrukmeting
met de juiste maat manchet, 

- het inschatten van de moeilijk-
heidsgraad van intubatie, 

- het kijken naar de mogelijkheid
van regionale anesthesietech-
nieken.

Voor het begin van de ingreep dient
alles aanwezig te zijn op de opera-
tiekamer voor een eventueel
moeilijke, dan wel wakker-fiber-
scopische intubatieprocedure met
voldoende (geoefend) personeel en
adequate beademings- en liggings-
apparatuur.
Tijdens de operatie heeft positieve-
drukbeademing met grote teug-
volumina en minder hoge fre-
quentie de voorkeur met
CO2-monitoring, SO2-monitoring
en laagdrempelig arteriële
bloeddrukmonitoring (met moge-
lijkheid tot ABG-controles).
Het gebruik van inhalatieanesthesie
leidt niet tot langere ontwaaktijden
postoperatief, maar heeft mogelijk
door een hoger metabolisme, en
sneller optreden van hypoxie (in de
adipeuze patiënt(e)) een hogere
kans op het ontstaan van fluorinen,
met kans op hepatitis (beschreven
bij halothanegebruik bij obesitas).
Bij het gebruiken van de intra-
veneuze anesthetica dient voor de
meeste middelen gedoseerd te
worden naar het ideale lichaams-
gewicht en niet naar het werkelijke
gewicht, met uitzondering van zeer
goed vetoplosbare medicatie (opia-
ten en benzodiazepines), waar een
hogere initiële dosis nodig is, en
later in de anesthesie juist minder
nodig is door verhoogde uptake en
distributievolume en verminderde
afgifte.
De problemen bij de regionale
anesthesietechnieken zijn de
bemoeilijkte localisatie (meer vet,
grotere afstand, moeilijk te bepalen
landmarks) en door de aanwezig-
heid van meer epiduraal vetweefsel
en uitgezette epidurale venen een
20–25% hoger oplopend verdo-
vingsniveau.
Een veel terugkerend advies in de

internationale literatuur is, indien
mogelijk, een continue epidurale
techniek (met catheter) toepassen
met voorzichtig ophogen van het
verdovingsniveau.
Duidelijk moge ook zijn dat juist bij
dit soort patiënten een adequate
liggingscontrole (na juiste positio-
nering) en polstering heel veel per-
en postoperatieve decubitusproble-
matiek kan voorkomen. Postope-
ratief dient er een uitgebreide pul-
monale en circulatoire monitoring
plaats te vinden met extubatie pas
wanneer de patiënt volledig wak-
ker, in de juiste houding, adequaat
kan doorademen met additieve
zuurstoftoediening voor een
SO2 >95, zo lang als nodig is.
Dit laatste is erg individugebonden
(en kan meerdere dagen nodig
zijn!), evenals de kans op optreden
van wondinfect, diepe veneuze
trombose of longembolie, waarvoor
dubbele dosis heparine of aanver-
wanten s.c. of snelle mobilisatie,
indien mogelijk, de oplossing
vormt.

NB. Indien er vlak voor de operatie
door middel van een dieet gepoogd
wordt fors gewicht te verminderen,
zijn de gevaren voor de patiënt(e)
en de behandelaars alleen maar
groter, met tevens kans op acidosis,
hypokaliëmie en hyperuricaemie,
door energievoorziening uit vet-
zuurverbranding.4

Ook het gebruik van amfetaminen
in een dieet is niet zonder proble-
men. Zo is er bij incidenteel gebruik
een verhoogde anesthesiologische
medicatienoodzaak, terwijl bij
chronisch gebruik juist een verlaag-
de medicatie noodzakelijk is, ten-
einde de gewenste anesthesiediepte
te bereiken. 
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Studies naar de meest optimale toe-
gankelijkheid van het operatie-
gebied bij adipeuze patiënten zijn
schaars. Adviezen dienaangaande
zijn dan ook vaak ‘authority based’.
Echte bewijzen voor de effectiviteit
van bepaald instrumentarium of
een bepaalde chirurgische techniek
zijn niet te vinden. 
Variabelen die van invloed kunnen
zijn op de exposure van het opera-
tiegebied, maar niet beïnvloedbaar,
zijn o.a. de soort vetverdeling en de
aard van de aandoening bij adipeu-
ze patiënten. Sommigen hebben
overmatig subcutaan en visceraal
(intra-abdominaal) vet, anderen
hebben juist weer een overmaat aan
subcutaan vet (Prader-Willy) of een
overmaat aan visceraal vet
(Cushing). Ook de aard van de
aandoening heeft invloed op de
exposure. Een grote brede uterus
myomatosus of grote geadhereerde
adnexcyste zal in alle gevallen de
toegankelijkheid van de bekken-
zijwanden ernstig belemmeren. Bij
adipeuze patiënten zal de belem-
mering nog groter zijn. Daarnaast
zal een kleine uterus met een endo-
metriumcarcinoom of hyperplasie
veel minder problemen met de
toegankelijkheid opleveren.
Variabelen van invloed op de
exposure en wel beïnvloedbaar, zijn
onder andere de soort incisie, ab-
dominaal of vaginaal opereren, de
positionering van de patiënte en de
keuze van het instrumentarium.
Of bij een adipeuze patiënte wordt
gekozen voor een abdominale of
vaginale route is uiteraard wel
afhankelijk van de grootte en aard
van de aandoening. Met name waar
het gaat om een uterusextirpatie
vanwege bloedingsanomalieën, ook
als de onderliggende oorzaak
atypische hyperplasie of soms zelfs
een endometriumcarcinoom is, kan
deze middels een vaginale ute-
rusextirpatie veilig worden uit-
gevoerd. Zelfs in het geval van
geringe descensus kan door
gebruikmaken van een enkelzijdige
of dubbelzijdige Schuchardtse in-

cisie toch vaak voldoende exposure
worden verkregen.
De soort abdominale incisie, medi-
aan, horizontaal eventueel gecom-
bineerd met doornemen van de
rectusspieren is van grote invloed
op de toegankelijkheid van het
operatiegebied. Ook de zogenaam-
de panniculectomie verdient daar-
bij aandacht. Hierbij wordt het
overhangende vetschort middels
een driehoekige incisie verwijderd,
waarna de incisie in de fascie wordt
voortgezet. De buikwand wordt
dan na een advancement van de
craniale buikwand weer gesloten.
Positionering van de patiënt is vaak
ondergewaardeerd als mogelijk-
heid om de exposure van met name
het bekkengebied te optimaliseren.
Het gaat dan om de zogenaamde
‘beckenhochlagerung’ zoals reeds,
gemodificeerd, door Trendelenburg
beschreven. 

Hierbij worden het bovenlichaam
en het onderlichaam van patiënte
naar onderen verplaatst waarbij het
bekken op zijn plaats blijft. Er ont-
staat hierdoor een versterkte lordo-
se waardoor het promontorium
naar ventraal wordt verplaatst en
een minder tangentiele toeganke-
lijkheid wordt verkregen tot de die-
pere delen van het bekken. Een
daarop aangepaste operatietafel is
essentieel. 
Hulpmiddelen zoals het inhechten
in de wondranden van doekjes om
uitpuilen en uitdrogen van de enor-
me subcutane vetlaag bij adipeuze
patiënten tegen te gaan en het
gebruik van een groot afdamgaas
(‘sluier’) teneinde het-zicht-belem-
merende darmen naar de boven-

buik te verplaatsen, worden be-
sproken.
Ten slotte de buikwandspreider. Bij
het opereren van adipeuze patiën-
ten is een aan de tafel gefixeerde
buikwandspreider een ‘must’.
Meerdere modellen, zoals de
Bookwalter, de Simpson, de
Thompson en de Omnitract zijn
tegenwoordig verkrijgbaar. Er zijn
enkele essentiele verschillen tussen
de Bookwalter die bestaat uit een
gekartelde vaste ring en de Omni-
tract die bestaat uit twee onafhan-
kelijk van elkaar in horizontale en
verticale richting te bewegen glad-
de stangen. Ieder operateur zal zijn
eigen voorkeur hebben. Van het
grootste belang echter is dat de
spreider gefixeerd is aan de opera-
tietafel en ‘zweeft’ boven het opera-
tiegebied. Op die wijze is het moge-
lijk, juist bij adipeuze patiënten, de
wondranden ver naar lateraal,
maar ook naar craniaal (uit het ope-
ratiegebied) te verplaatsen. Daar-
naast is de uitgebreide collectie van
extra lange en brede bladen een
garantie voor goed zicht!

Adipositas en exposure
J. VAN DER VELDEN, 

GYNAECOLOGISCH ONCOLOOG, AMC, AMSTERDAM

De Omnitract

De Bookwalter retractor
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De Nederlandse bevolking wordt
steeds dikker. Daarover bestaat
geen twijfel. Er zijn streken in
Nederland waar 15% van de bevol-
king lijdt aan ernstig overgewicht.
In toenemende mate worden wij
geconfronteerd met operaties bij
vrouwen met overgewicht. Adipo-
sitas gaat samen met een vermin-
derde perfusie van de longen. Men
is geneigd juist bij dikke mensen de
darmen hoger in de bovenbuik te
dringen met gazen om meer zicht
te krijgen, maar de perfusie van de
longen zal hierdoor nog meer ver-
minderen. Hetzelfde effect ontstaat
bij Trendelenburgpositie.
Maar veroorzaakt adipositas nu
werkelijk zoveel complicaties
durante operatione en post opera-
tionem? Hebben we niet een groot

vooroordeel over adipositas? 
Eigenlijk bestaat hierover weinig
wetenschappelijk bewijs. Er zijn
veel retrospectieve studies en
weinig prospectieve. De literatuur
beschouwend, kun je stellen dat
adipositas meer wondinfecties
(9–18%) veroorzaakt bij vrouwen
met een BMI <25 (5–8 %). Wond-
dehiscentie en hernia komen niet
meer voor bij een BMI >25. In twee
goede prospectieve studies (bij S.C.
en gynaecologische ingrepen) is
goed uitgezocht dat een preventie-
ve subcutis drain wondinfectie en
wonddehiscentie niet voorkomt. 
Uit vier (retrospectieve) studies
blijkt dat laparascopisch opereren
bij vrouwen met een BMI tussen 25
en 40 geen probleem hoeft te zijn.
Het relatieve risico voor een con-

versie is 2.0 en de kans op bloedin-
gen is groter dan bij vrouwen met
een normaal gewicht. Belangrijk is
echter dat het aantal complicaties
niet groter is bij adipeuze vrouwen.
Risicofactoren voor diepe veneuze
trombose zijn leeftijd >40 jaar, BMI
>30 en endometriumcarcinoom. 
Al met al lijkt de literatuur niet zo
somber over het opereren bij vrou-
wen met een BMI boven de 25. De
meeste auteurs beschouwen een
BMI >40 als een relatieve contra-
indicatie en >60 als een absolute
contra-indicatie voor laparosco-
pisch opereren. Patiënten laten
afvallen voor een operatie is niet
zinvol omdat het zelden lukt en het
ook het metabolisme van de patiën-
te behoorlijk kan verstoren.

Obesitas en chirurgische 
complicaties
CURT W. BURGER, 

GYNAECOLOOG ONCOLOOG, SUBAFDELING GYNAECOLOGIE EN GYNAECOLOGISCHE ONCOLOGIE,

ERASMUS MC, ROTTERDAM
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Doel: Bespreken van de literatuur
over sluiten van de buik bij
adipositas.

Methode: Pubmed search op
obesity and risk factors, wound
infections, wound seroma, hema-
toma, breakdown, antibiotics, sub-
cutis, drainage, suture, closure,
retention sutures, fascia, mass
closure en bestudering van de
literatuurlijst van review-artikelen.

Resultaten: Er zijn weinig gerando-
miseerde studies over dit onder-
werp verschenen. Risicofactoren
voor gestoorde wondgenezing zijn
naast adipositas, leeftijd > 65,
maligniteit, diabetes mellitus, kata-
bole voedingstoestand, eerdere
laparotomie, longlijden en corticos-
teroïden. De kans op wondproble-
men neemt toe indien er peropera-
tief sprake is van een
spoedoperatie, contaminatie en
lange duur van de ingreep. Post-
operatieve risicofactoren zijn bra-
ken, ileus, hoesten en wondinfectie.
Het gebruik van antibiotica kan de
kans op wondinfecties na laparoto-
mie verkleinen, echter de antibioti-

cadosering dient dan aangepast te
worden aan het gewicht van de
patiënte. In een studie van Forse et
al. was de kans op wondinfectie in
patiënten met obesitas en normaal
gewicht 16.5% vs. 2.5%, maar na
verdubbeling van de antibiotica-
dosering bij obesitas daalde de
infectiekans naar 5.6%.1 Over het
gebruik van drains in de subcutis
na SC bij vrouwen met minstens 4
cm subcutis is een gerandomiseer-
de studie verricht door Ramsey et
al. Interventie bestond uit subcuta-
ne hechtingen mét of zonder drain.
Wondproblemen werden gezien bij
17.4% zonder drain vs. 22.7% met
drain (RR 1.3, 95% CI 0.8-2.1).
Drains voorkomen wondinfectie
dus niet.2 Voor het hechten van de
fascie geldt dat ’mass closure’,
waarbij de hele buikwand exclusief
de huid wordt meegenomen in een
voortlopende absorbeerbare mono-
filamenthechting, de grootste trek-
kracht geeft. Verhouding tussen de
beet en de afstand tussen de hech-
tingen dient 4:1 te zijn. Steun-
hechtingen voorkomen wonddehis-
centie niet.3 Over het sluiten van de
subcutis na SC is een meta-analysis

verschenen met als uitkomstmaat
wondproblemen (infectie, dehiscen-
tie, seroma, hematoma). In geval
van een subcutis > 2 cm werd na
sluiten ervan een RR 0.66 op wond-
dehiscentie gevonden, waarbij er
vooral een verminderd percentage
seromen (RR 0.42) gezien werd.4

Voor hechten van de huid bij
adipositas bestaan geen gerando-
miseerde studies.

Conclusies: De kans op gestoorde
wondgenezing neemt toe met het
aantal risicofactoren. Antibiotica-
dosering moet aangepast worden
aan het lichaamsgewicht. Drains
verminderen de kans op wond-
problemen niet. Subcutishechtingen
verminderen de kans op seroom-
vorming en daarmee de kans op
wonddehiscenties. De fascie dient
gehecht te worden met een monofi-
lamenten draad, waarbij de hele
buikwand wordt meegenomen
(excl. huid) (4:1 regel). Voor de huid
kan gekozen worden voor aggraves
of resorbeerbaar monofilament
intracutaan, afhankelijk van het
ingeschatte risico op wondproble-
men. 

Adipositas en het sluiten 
van de buik
MARIAN J.E. MOURITS, 
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We zitten midden in de epidemie
van de 21e eeuw: adipositas. De
prevalentie is de afgelopen vijftien
jaar meer dan verdubbeld. Een
consequentie hiervan is dat er een
progressieve toename is van het
aantal patiënten met adipositas die
geopereerd moeten worden.
Mensen met adipositas doen een
groter beroep op de gezondheids-
zorg. Hoewel er toenemend publi-
caties zijn omtrent de zorg rond de
adipeuze patiënt, is er nog steeds
een tekort aan epidemiologische
data over de perioperatieve en
postoperatieve risico’s.

Adipositas verhoogt de kans op het
ontwikkelen van metabole, respira-
toire, cardiovasculaire en hepati-
sche complicaties. Daarnaast zien
we meer wonddehiscenties, wond-
infecties en decubitus. Echter, de
beschikbare data zijn tegenstrijdig!
Het lijkt erop dat comorbiditeit
naast diabetes mellitus mede
bepalend is voor het postoperatieve
beloop. Er is toenemend bewijs dat
patiënten met adipositas en diabe-
tes mellitus het grootste risico op
complicaties lopen. De vrouwen
lijden aan het metaboolsyndroom.
Dit is een combinatie van afwijkin-

gen waarbij insulineresistentie
centraal staat. Prospectieve studies
naar het voorkomen van postopera-
tieve complicaties bij patiënten met
dit syndroom zijn nog niet voor-
handen.

Meer kennis moet leiden naar een
betere perioperatieve en postopera-
tieve behandeling van adipeuze
patiënten. Hierbij valt te denken
aan operatietechnieken, verpleeg-
kundig handelen en medicamen-
teuze therapie om metabole af-
wijkingen te corrigeren.

Adipositas en het postoperatieve
beloop
H. OOSTERHOF, 

GYNAECOLOOG, NIJ SMELLINGHE ZIEKENHUIS, DRACHTEN
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Ooit was het bezit van een vlieg-
brevet voldoende om, al dan niet
met medereizigers, naar believen
het luchtruim te kiezen. De veilig-
heid als passagier leek gegaran-
deerd, ook het leven van de piloot
zelf hing immers af van zijn
bekwaamheid. Die tijd ligt lang
achter ons. Thans komt in de bur-
gerluchtvaart een piloot – ook al
bezit hij alle benodigde kwalifica-
ties en karaktereigenschappen –
zonder certificering voor een
bepaald type vliegtuig, periodieke
gezondheidstesten en halfjaarlijkse
geëvalueerde training in de flightsi-
mulator, de cockpit niet eens in, laat
staan van de grond.

Indien de maatschappij veel ver-
trouwen schenkt aan een beroeps-
groep brengt dit voor de beroeps-
beoefenaren een overeenkomstige
verantwoordelijkheid met zich
mee. Onze beroepsgroep wordt in
dit opzicht nogal eens vergeleken
met de burgerluchtvaart. De
beroepsbeoefenaar is in hoge mate
verantwoordelijk voor het leven
van anderen, fouten worden eigen-
lijk niet geaccepteerd en er bestaat
een groot vertrouwen in de hoog-
waardige taakopvatting binnen de
professie.
Algemeen is bekend hoe nauw-
gezet de burgerluchtvaart omgaat
met dit vertrouwen. Maar hoe doen
wij dat?
De geneeskunde is als beroep
eeuwen ouder dan de burgerlucht-
vaart en heeft aanvankelijk – nadat
Hippocrates en zijn tijdgenoten de
fundamenten legden voor de
hedendaagse geneeskunde – dezelf-
de hoge eisen gesteld aan zowel de
persoonlijke eigenschappen van de
medisch beroepsbeoefenaar, als aan
de vereiste medische competentie.
Mede dankzij deze periode, waarin
toekomstige medici in een meester-
gezelpositie werden gevormd tot

geneesheer, en onder directe bege-
leiding grote medische competentie
verwierven, bezaten medici van
oudsher veel gezag en status. Ze
waren dit vertrouwen van de maat-
schappij ongetwijfeld waard. 

In diverse opzichten verschillen de
toenmalige medicus, geneeskunde
en gezondheidszorg, van de huidi-
ge. Zeker ten aanzien van de
patiëntveiligheid zijn er meerdere
aspecten die noodzaken tot aanpas-
sing van opleiding en werkwijze
van medici en medisch managers.
Een belangrijke verandering betreft
de continue stroom van nieuwe
kennis, inzichten en vaardigheden
waar de huidige medisch student
en arts mee te maken krijgen. De
tijd dat men bij de registratie tot
specialist alle relevante kennis en
vaardigheden bezat en daar vele
jaren mee vooruit kon, ligt ver ach-
ter ons. Door de snelle toename van
medische kennis, maar meer nog de
toegenomen ’turn over’ in kennis
en inzichten,  is reeds na enkele
jaren een gedeelte van de oorspron-
kelijke kennis niet meer geheel juist
of zelfs helemaal niet meer correct.
Of deze is nog wel juist, maar niet
meer relevant.
Een veilige behandeling van patiën-
ten wordt hiermee tevens afhanke-
lijk van nieuwe competenties van
de behandelaar zoals zijn/haar
leerstrategie en kennismanage-
ment; het beheersen en efficiënt
kunnen ontsluiten van kennis-
bronnen.
Naast de vaardigheid van efficiënt
leren leren, lijkt thans van nog meer
van belang de bekwaamheid in het
leren afleren: het continue leer-
proces van steeds opnieuw evalu-
eren van de juistheid en relevantie
van (amper) verworven kennis en
vaardigheden. Een evidente bedrei-
ging van de patiëntveiligheid,
vormt vooral de handicap bij artsen

in het leren afleren, Het blijkt in de
praktijk vaak niet eenvoudig om
(snel weer) afstand te moeten doen
van een met moeite eigen gemaakte
routine of (operatieve) vaardigheid.

Daarnaast kan de veiligheid van
patiënten worden bedreigd door
nog onvoldoende ontwikkeling van
andere essentiële competenties die
cruciaal zijn in de moderne uitoefe-
ning van de geneeskunde. De ken-
nisexplosie en het ontstaan van vele
(sub)disciplines heeft namelijk nog
een ander effect. In toenemende
mate is de medicus bij de beroeps-
uitoefening afhankelijk van de
kennis van deelspecialisten en
andere betrokkenen in de zorg-
keten, zowel binnen als buiten de
eigen beroepsgroep. ‘Samenwer-
kingskunde’ en communicatie zijn
daardoor meer dan ooit essentiële
componenten van de ‘algemene’
medische competentie en deficiën-
ties in dit domein spelen helaas in
toenemende mate een rol bij fouten
in de huidige beroepspraktijk.
Gelukkig leren wij van onze
collegae in de burgerluchtvaart. 
In toenemende mate wordt in het
medisch curriculum aandacht
besteed aan algemene medische
competenties: kennismanagement,
communicatie, attitudeaspecten en
dergelijke. Maar ook de medisch
technische training geschiedt steeds
meer volgens didactische principes
en met inschakeling van geavan-
ceerde skills-laboratoria. Het artikel
van Oei geeft een fraai inzicht in de
vorderingen op dit gebied.

In het bovenstaande lag het accent
op individuele fouten van beroeps-
beoefenaars die de gezondheid van
patiënten kunnen bedreigen. De
nadelige consequenties zijn vaak
direct waarneembaar en er kan
lering uit worden getrokken.
Complicatiebesprekingen, inter-

Patiëntveiligheid
Patiëntveiligheid
GERARD G.M. ESSED, 

GYNAECOLOOG, AZM, MAASTRICHT
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visie en feedback kunnen door
foutenreductie leiden tot aanzienlij-
ke verhoging van de patiëntveilig-
heid.

Steeds meer echter wordt bij veilig-
heidsstudies het accent gelegd op
zogenaamde latente fouten. Latente
fouten zijn beslissingen of acties die
leiden tot zwakke plekken in orga-
nisatorische systemen waardoor
een individuele fout gemakke-
lijk(er) ontstaat. Latente fouten
leiden een sluimerend bestaan. De
calamiteit waar ze uiteindelijk toe
leiden, ontstaat vaak lang nadat de
latente fouten werden gemaakt.
Een voorbeeld is de invoering van
een elektronisch patiëntendossier
zonder signaalfuncties of waarin
geen of geen opvallende plaats is
ingeruimd voor het noteren van
cruciale medische gegevens, bij-
voorbeeld geneesmiddelenallergie.
Als er vervolgens een anafylacti-
sche shock optreedt wanneer een
arts bij zijn/haar behandeling de
allergische constitutie over het
hoofd blijkt te hebben gezien, lijkt
dat een persoonlijk verwijtbare
fout. Maar naast de patiënt, is de

arts het tweede slachtoffer: van de
incompetentie van een niet-identi-
ficeerbare veroorzaker.

In veiligheidsstudies wordt het
belang van latente fouten steeds
meer onderkend. Met het in kaart
brengen van veel gemaakte fouten,
althans handelingen die frequent
reden vormen voor letselschade-
claims, kunnen ook latente fouten
worden opgespoord. Onder andere
hierover handelt het artikel van
Jongbloed in dit tijdschrift.
Bij het voorkómen van latente fou-
ten staan artsen echter regelmatig
op het tweede plan. Latente fouten
ontstaan vaak door de beslissingen
en activiteiten van medisch
managers. Managementbeslissin-
gen, bijvoorbeeld de hoeveelheid
geld en tijd die wordt geïnvesteerd
in veiligheid, training of werkom-
standigheden, zijn bepalend voor
de condities die uiteindelijk de vei-
ligheid van patiënten moeten
garanderen.
Artsen worden steeds afhankelijker
van door managers bedachte
inrichting en organisatie van ‘hun’
patiëntenzorg. Over aard en

omvang van facilitering en onder-
steuning wordt in toenemende
mate door derden (noch de dokter,
noch de patiënt) beslist. Of het nu
gaat om invoering van automatise-
ring, aanschaf van apparatuur,
bouwtechnische voorzieningen of
werktijden, dokters worden in af-
nemende mate als essentiële stake-
holder beschouwd of ingezet. 
Waar zijn wij het spoor bijster
geraakt?
Onze collegae in de burgerlucht-
vaart wachten niet op menselijke of
budgettaire calamiteiten om nieu-
we procedures, instrumenten of
toestellen op latente fouten te tes-
ten. (Test)piloten spelen zelfs een
hoofdrol bij de ontwikkeling en
implementatie.

Bij de huidige (terechte) aandacht
voor aanpassing, verbetering en
‘vernieuwing’ van de gezondheids-
zorg zou de mogelijke toename van
latente fouten door ondoordachte,
onjuiste of onrendabele maat-
regelen of aanschaffingen, een
serieuzer aandachtspunt moeten
vormen bij onze pogingen om ons
wiel uit te vinden.
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Gynaecologen nemen in de schade-
top tien van MediRisk een hoge
plaats in. Kijken we naar aantal,
dan nemen ze met meer dan acht-
honderd claims in dertien jaar een
derde plaats in. En qua schadelast
(totale omvang van uitgekeerde
bedragen) staan gynaecologen met
ruim acht miljoen euro zelfs op de
tweede plaats. Als we alle gynae-
cologische schade-uitkeringen bij
elkaar optellen en delen door het
totaal aantal claims, komen we op
een gemiddelde schadelast per
claim van ongeveer 10.000 euro.
Bijna twintig claims torenen hier
hoog bovenuit met een schade-uit-
kering van meer dan 100.000 euro.
Tot de hoogste claims behoren
mislukte sterilisaties, achtergeble-
ven materialen, ureterletsel, dunne-
darmletsel, ontoereikende foetale
bewaking en niet-herkende totaal-
ruptuur.
Deze cijfers leveren een behoorlijk
representatief beeld op voor de
beroepsgroep van gynaecologen,
aangezien MediRisk de verzekeraar
van medische aansprakelijkheid is
van ruim 70% van de algemene
ziekenhuizen. 

Dat de schade-top tien door snij-
dende specialismen (chirurgie,
orthopedie, gynaecologie) wordt
aangevoerd is op zich niet verwon-
derlijk. Operaties vormen nu een-
maal de meest risicovolle handeling
in het ziekenhuis en de gevolgen
van fouten door een snijdend
specialist zijn vaak ingrijpender
dan die van een niet-snijdend spe-
cialist, waardoor patiënten mogelijk
eerder geneigd zijn een claim in te
dienen. 

De belangrijkste claimoorzaken op
de OK, waarvan de meeste ook bij
gynaecologie een rol spelen, zijn: 
- onbedoeld aansnijden/-

prikken; 
- onzorgvuldige fractuur-

behandeling;
- verwisselingsfouten;
- achterblijven van materialen;
- anesthesiegerelateerd;
- mislukte sterilisatie;
- materiaal-/apparatuurdefecten;
- medicatiefouten;
- positioneringsfouten;
- intubatieschade. 

Een derde van de gynaecologische
claims is bevallingsgerelateerd,
10 procent ontstaat tijdens een
uterusextirpatie, 10 procent tijdens
een (mislukte) sterilisatie en 13 pro-
cent tijdens andere gynaecologische
operaties. De overige claims betref-
fen voornamelijk ontoereikende
zwangerschapsbegeleiding en
nazorg, foutief hechten en fouten
bij curettage. Medicatie-, IVF- en
echogerelateerde claims behoren
ook nog tot de top tien.

Onderzoek van deze claims laat een
aantal basisoorzaken zien:
- 34% ontstaat als gevolg van

verkeerde indicatiestelling of een
foute of te late diagnose;

- 14% door onbedoeld aan-
snijden/aanprikken;

- 13% door ontoereikende
communicatie en informatie-
verstrekking;

- 8% door het achterlaten van
materialen. Opvallend is dat
gynaecologen procentueel bijna
tweemaal zo vaak onbedoeld
materialen achterlaten als chirur-
gen! Daar valt dus zeker wat te
winnen. 

Ook fouten in de dossiervoering,
organisatorische factoren, verwisse-
lingen en materiaal- en apparatuur-
fouten behoren tot de top tien van
belangrijkste foutoorzaken.

MediRisk werkt samen met de
zorginstellingen en beroepsgroepen
actief aan het voorkómen van risi-
co's op schade voor de patiënt.
Binnen de zorginstellingen wordt,
in het kader van patiëntveiligheid
en kwaliteitsverbetering, hard
gewerkt aan risicobeheersing en
optimale zorgverlening. Kijken we
naar de gynaecologische claims,
dan gaat het meer dan eens om
zaken die met relatief eenvoudige
maatregelen terug te dringen
zouden zijn. Claims over achter-
gebleven materialen en mislukte
sterilisaties door een niet goed
functionerende cliptang leveren
bijvoorbeeld duidelijk kansen op
verbetering op. Op basis van de
claimdossiers beveelt MediRisk de
volgende preventieve maatregelen
aan:

- Controleer of zie erop toe dat er
geen instrumenten, gazen, dis-
posables en hechtnaalden in de
patiënt kunnen achterblijven.
Voor elke operateur een vanzelf-
sprekendheid, maar toch ziet
MediRisk met regelmaat claims
hierover. Er zijn hiertoe verschil-
lende methoden beschikbaar.
Laat de resultaten van de con-
trole op compleetheid registreren.
Documenteer in het dossier
duidelijk dat er bijvoorbeeld een
vaginaaltampon ingebracht is en
voer dit op bij overdrachten. Het
kán en moet beter!

- Erkenningen van schade als
gevolg van mislukte sterilisaties

Claims binnen de gynaecologie.
Wat, hoe vaak, maar vooral: 
is het te voorkomen?
B. JONGBLOED, 

MEDIRISK
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zijn soms toe te wijzen aan een
falende Filshiecliptang. Laat dit
instrument periodiek controleren
op zijn functie. 

- Denk bij een gestoord postopera-
tief beloop tijdig aan de mogelijk-
heid dat er structuren (bijvoor-
beeld ureter) onderbonden of
doorgesneden kunnen zijn. Uit
claims blijkt dat deze diagnose
niet altijd tijdig gesteld wordt,
met alle gevolgen van dien.

- Bij bevallingsgerelateerde claims
zijn fouten bij het maken, be-
oordelen en ook het bewaren van
CTG bekende oorzaken. Hier is
zeker winst te halen door dit
goed te organiseren (opleiden,
verantwoordelijkheden duidelijk
verdelen, bewaren van CTG plus
interpretatie ervan vastleggen in
dossier).

Met eenvoudige maatregelen kan
de kans op het ontstaan van schade
substantieel teruggedrongen
worden. MediRisk wil hier met
signalen uit schadeanalyse graag
een steentje aan bijdragen.
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INLEIDING

Het rapport van de Institute of
Medicine (IOM) dat in 2000 is
verschenen, heeft in de Verenigde
Staten veel stof doen opwaaien. Uit
dat rapport bleek dat er jaarlijks
ongeveer 100.000 mensen overlij-
den in ziekenhuizen als gevolg van
vermijdbare medische fouten.1,2

De meeste van deze fouten zijn
terug te voeren op fouten in de
communicatie doordat teams niet
goed op elkaar zijn ingespeeld.
Deze fouten kunnen voorkomen
worden door teams gezamenlijk te
trainen in spoedeisende situaties.  

TRAINING VAN TEAMS IN
SPOEDEISENDE SITUATIES

Crew resource management is
bekend vanuit de luchtvaart. In de
luchtvaart is het volkomen geac-
cepteerd dat de bemanning van de
cockpit jaarlijks getraind en getoetst
wordt. Dit gebeurt in een uiterst
realistische flightsimulator. De sce-
nario’s moeten volgens een vast
protocol worden opgelost. Er wordt
niet alleen gekeken naar de kennis
en vaardigheid, maar vooral naar
het optreden als team. Bij crew
resource management staat centraal
dat het hele team zich verantwoor-
delijk voelt voor een goed verloop
van de procedure. Goede commu-
nicatie en samenwerking tussen de
teamleden zijn even belangrijk als
de technische uitvoering van de
operatie.

CREW RESOURCE
MANAGEMENT IN HET
ZIEKENHUIS

In de gezondheidszorg is het nog
niet gebruikelijk dat teams in multi-
disciplinaire setting worden
getraind. Dit zou echter juist moe-
ten gebeuren om fatale fouten in de
samenwerking te voorkomen. Hoe
realistischer de spoedsituatie nage-
bootst kan worden, des te groter
het effect van de training.3 Daarom
dienen simulatiepoppen gebruikt te
worden die een goede fysiologische
achtergrond hebben en feedback
kunnen geven aan het team. In het
Máxima Medisch Centrum (MMC)
worden multidisciplinaire teams
getraind in spoedeisende situaties
in een medisch simulatiecentrum.
De teams worden beoordeeld op
team performance, vaardigheid en
kennis. Om de trainingen zo realis-
tisch mogelijk te maken, worden
samen met de Technische Universi-
teit Eindhoven nieuwe simulatoren
ontwikkeld. Het doel is om full-
body-patiëntsimulatoren te maken
die er niet alleen realistisch uitzien,
maar ook fysiologisch onderbouw-
de feedback geven. 

EFFECT VAN CREW
RESOURCE MANAGEMENT
OP DE VERLOSKAMER

De verloskunde leent zich uit-
stekend voor multidisciplinaire
trainingen in acute situaties. Uit een
evaluatie van het  verloskamer-
personeel in het MMC is gebleken
dat naast kennis en vaardigheid de
samenwerking is verbeterd en het

probleemoplossend vermogen is
toegenomen. Recent is aangetoond
dat de invoering van multidiscipli-
naire verloskundige spoedtrainin-
gen aan verloskamerpersoneel leidt
tot een verbetering van de neonata-
le uitkomst. In een ziekenhuis in
Engeland heeft multidisciplinaire
teamtraining zelfs geleid tot een
halvering van het aantal pasgebore-
nen met asfyxie en hersenbloedin-
gen.4

Crew resource management be-
vordert de veiligheid in de gezond-
heidszorg.4,5 Ter verhoging van de
patiëntveiligheid in ziekenhuizen
zou het daarom een goede zaak zijn
als de professionals in de gezond-
heidszorg zich zouden verplichten
om jaarlijks in teamverband te gaan
trainen. Van de luchtvaart kunnen
we leren dat het voor de acceptatie
van regelmatige teamtraining
essentieel is dat de professionals er
zelf van overtuigd zijn dat het
noodzakelijk is en dat de trainingen
worden opgezet door de beroeps-
groep zelf.3 Als de teamtrainingen
te theoretisch zijn en worden gege-
ven door niet-ervaringsdeskundi-
gen verdwijnt de interesse om te
participeren snel. De NVOG heeft
enkele jaren geleden de leiding
genomen bij de modernisering van
de medische vervolgopleidingen.
Deze voorloperrol heeft de NVOG
veel goodwill opgeleverd. Het is 
nu de tijd om opnieuw als eerste
medische beroepsgroep crew
resource management in te gaan
voeren. De verloskamer en opera-
tiekamer lenen zich daar uitstekend
voor.  

Medische simulatie en 
patiëntveiligheid 
S.G. OEI, 

GYNAECOLOOG, MÁXIMA MEDISCH CENTRUM, VELDHOVEN



60 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, juni 2006

Er zijn verschillende technieken om
een uterus laparoscopisch los te
maken. Er is de conventionele tech-
niek waarbij men werkt met clips,
niet-instrumenten of hechttechnie-
ken. Er is de elektrochirurgische
techniek met bipolaire of mono-
polaire energie bij het verwijderen
van een uterus. De ultrasone tech-
niek is ook een vorm van chirurgie
die uitermate geschikt is voor het
laparoscopisch verwijderen van een
uterus. Deze techniek werkt via tril-
lingen die de eiwitten uit de cellen
denatureren waardoor er een plug
gevormd wordt. Dat de ultrasone
techniek zich bewezen heeft in o.a.
de colonchirurgie is evident,  de
studie van Targarona et al. (1) laat
zien dat het qua kosten en uitkom-
sten vergelijkbaar is met de bipolai-
re electrochirurgie.
De voordelen ten opzichte van de
andere hierboven genoemde tech-
nieken zijn dat het instrument kan
coaguleren en knippen tegelijker-
tijd, u kan er ook mee prepareren
en vastpakken. Tijdens de operatie
hoeft men als operateur minder van
instrument te wisselen, de gehele

laparoscopisch geassisteerde vagi-
nale hysterectomie (LAVH) of totale
laparoscopische hysterectomie
(TLH) kan in zijn geheel met dit
ene instrument door een 5 mm-
schacht worden uitgevoerd. Tevens
is er weinig laterale diathermische
schade waardoor de anatomie fraai
intact blijft en er minder kans is op
beschadiging van omringende
weefsels en organen. Bij het gebruik
van de Harmonic Ace kan ook het
cavitatie-effect optreden. Dit houdt
in dat er als gevolg van de trillin-
gen damp vrijkomt die tussen de
anatomische weefsellagen gaat zit-
ten en die u zo gemakkelijk kunt
klieven. Een nadeel kan zijn dat de
operateur ervaring moet opdoen
met het instrument alvorens over te
gaan tot een LAVH/TLH. 
Harmonic Ace is de naam die
gekoppeld wordt aan de nieuwe
generatie ultrasonore chirurgie. De
oude generatie staat bekend als
ultracision of  Harmonic Scalpel.
De nieuwe generatie werkt bedui-
dend sneller zonder verlies in effec-
tiviteit, mogelijk zelfs betere capaci-
teit ten aanzien van het sealen van

dikkere bloedvaten (5-7mm). 
Een uterus kan heel goed met
behulp van de ultrasone techniek
verwijderd worden. De techniek
die we gebruiken, is voor het eerst
beschreven door de  Finse gynaeco-
loog Kauko (2), waarbij er gewerkt
wordt met maar twee insteekope-
ningen, een voor de camera in de
navel en een voor de Harmonic Ace
ter hoogte van de fundus uteri, van
maar 5 mm. Op de vraag waarom
deze techniek in combinatie met de
Harmonic Ace relatief maar weinig
gebruikt wordt door lapararosco-
pisch georiënteerde gynaecologen,
reageren wij met de aanname dat
dit te maken heeft met het feit dat
ervaring met het instrument en de
innerlijke rust van de operateur een
belangrijke rol spelen. Doordat er
niet van instrumenten gewisseld
hoeft te worden lijkt het alsof de
Harmonic meer operatietijd vergt.
‘Geduld is een schone zaak’, het-
geen ook zeker voor het gebruik
met de Harmonic geldt. Dit geduld
wordt echter ruimschoots beloond
met een mooie operatietechniek.

Vakbeurs*
Het gebruik van de Harmonic
Ace bij de laparoscopische
uterusextirpatie
C.A. VAN MEIR  EN  J.F. ADMIRAAL

AFDELING GYNAECOLOGIE, GROENE HART ZIEKENHUIS, GOUDA

* De lezingen die zijn gehouden gedurende deze sessie, zijn door de industrie gesponsord.
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Perioperatief bloedverlies wordt
door een scala aan factoren beïn-
vloed. De belangrijkste hiervan zijn
de kunde en ervaring van de chi-
rurg, het karakter en de nauwkeu-
righeid van de chirurg, uiteraard de
grootte van de ingreep en tijd die
men neemt om de hemostase te
verzorgen1. Onder cardiochirurgen
nam het aantal complicaties en bij-
voorbeeld ook het aantal nabloe-
dingen met name af gedurende de
eerste vijf jaar van hun opleiding2.
Het is een ervaringsfeit dat dit ook
geldt voor gynaecologen.
Om perioperatief bloedverlies
zoveel mogelijk te beperken en
daarmee onze patiënten morbiditeit
en bloedtransfusies te besparen
maakt de gynaecologisch chirurg
van oudsher gebruik van mechani-
sche en thermische technieken.
Nieuwere technieken worden ons
aangereikt vanuit de farmacologie.
Lokaal en parenteraal toe te dienen
middelen beïnvloeden de stolling
ter plaatse van de ingreep. Een
schematisch overzicht is weerge-
geven in tabel 1.
Bij beschadiging van bloedvaten
wordt een trombocytenplug
gevormd. De uit deze trombocyten
vrijkomende tromboplastinen
zetten de stollingscascade in gang,
waarin  trombine fibrinogeen
omzet tot fibrinedraden, die de
trombocytenplug als het ware
afdichten. Om deze stolselvorming
binnen de perken te houden en te
controleren is er tegelijkertijd onder
invloed van plasmine een afbraak-
systeem werkzaam, de fibrinolyse.
Tijdens een operatieve ingreep is er
een interactie tussen de stolling en
de fibrinolyse die de hemostatische
balans wordt genoemd. Door aller-

lei omstandigheden kan deze
balans uit haar evenwicht worden
gebracht wat peroperatief bloedin-
gen en postoperatief trombose tot
gevolg kan hebben.
Een overzicht van lokaal en paren-
teraal toe te dienen hemostatica is
weergegeven in tabel 2. De parente-
raal toe te dienen middelen kunnen
in twee hoofdgroepen worden in-
gedeeld. De eerste groep zijn de
antifibrinolytica, waarvan tranexa-
mininezuur en aprotinine de
belangrijkste zijn. Deze medicatie
kan vooral worden gebruikt bij
operaties waarbij sprake is van
hyperfibrinolyse zoals bij hart-,
lever- en prostaatchirurgie. Ook
procoagulantia kunnen de hemo-
statische balans tijdens een ingreep

Farmacologische strategieën 
bij chirurgische bloedingen: 
de rol van lokale hemostatica
J.J. DUVEKOT, 

GYNAECOLOOG, AFDELING VERLOSKUNDE EN VROUWENZIEKTEN, 

DIVISIE VERLOSKUNDE EN PRENATALE GENEESKUNDE, ERASMUS MC, ROTTERDAM.

• Mechanisch:

o Hechten
o Afdrukken, tamponneren
o Clips

• Thermisch:

o Cauterisatie, Diathermie
o Laser

• Lokaal aan te brengen hemostatica

• Parenteraal toe te dienen hemostatica

Tabel 1. Methoden om perioperatief bloedverlies 
te beperken.

• Lokaal aan te brengen hemostatica
o Middelen die stolselvorming nabootsen:

• Fibrin Sealant (Tissucoll®, Quixil®, Vivostat®, Beriplast®, Biocol®, etc.)

o Middelen die een matrix vormen voor endogene stolselvorming:
• Collageen (TissuFleece®, Novacol®)
• Gelatine (Gelfoam®, Spongostan®)
• Cellulose (Surgicel®)

o Gecombineerde middelen:
• FloSeal®, Tachosil®

• Antifibrinolytica
o Plasminogeen inhibitoren (Tranexaminezuur = Cyclokapron®)  
o Serine protease inhibitoren (Aprotinine = Trasylol®)

• Proanticoagulantia
o Desmopressine (DDAVP)
o Recombinant factor VIIa (NovoSeven®)

• Diversen
o Geconjugeerde oestrogenen
o Epoprostenol (Prostacycline)

Tabel 2. Lokaal en parenteraal toe te dienen hemostatica.
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herstellen. Voor desmopressine
geldt dit alleen bij patiënten met
een vooraf al bestaande deficiënte
stolling3.  Voor recombinant factor
VIIa moet de exacte plaats nog wor-
den bepaald, maar vooralsnog lijkt
dit gunstig te gaan uitpakken.
Geconjugeerde oestrogenen stimu-
leren bepaalde stollingsfactoren en
daarmee de hemostase. Prostacy-
cline is niet werkzaam in dit
opzicht.
De lokaal aan te brengen middelen
zijn onder te verdelen in drie groe-
pen. In de eerste plaats de midde-
len die zorgen voor stolselvorming
ter plaatse, fibrin sealants of glues.
Dit zijn preparaten die een combi-
natie van fibrinogeen, trombine,

calcium en vaak nog antifibrinolyti-
ca zoals aprotinine bevatten. Een
tweede groep maakt gebruik van
een matrix van cellulose, gelatine of
collageen. Deze matrix zorgt voor
trombocytenaggregatie waarbij
tromboplastine vrijkomt. Een derde
groep bestaat uit de combinatie van
een fibrin sealant en een matrix. 
Gebruik van lokale hemostatische
middelen kan het minutieus chirur-
gisch verzorgen van de hemostase
niet vervangen. Hevigheid van de
bloeding, stollingsstatus van de
patiënte, oppervlak van de wond,
tijd, kosten en zeker veiligheid
dienen bij gebruik te worden af-
gewogen. Desalniettemin zijn de
laatste jaren dermate goed werken-

de middelen op de markt gekomen
dat in geval van situaties waarbij de
conventionele chirurgische metho-
den ineffectief of onpraktisch zijn
lokale hemostatica kunnen worden
ingezet 4. Een mogelijk gevaarlijk
nadeel van deze middelen kan het
vormen van antistoffen tegen
rundereiwittten zijn5. Bij middelen
waarbij humane bestanddelen
worden gebruikt, is de kans hierop
uiteraard afwezig.
Het gebruik van lokale hemostatica
dient overwogen te worden bij
Jehovah’s getuigen, de onmogelijk-
heid om bloedtransfusies toe te
dienen (geen passend bloed voor-
radig) en bij te verwachten groot
bloedverlies.
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Postoperative adhesions occur after
almost all abdominal and pelvic
surgery1. They are an everyday
problem to surgeons, a major cause
of morbidity and expense, an occa-
sional cause of mortality and a
leading and debilitating cause of
chronic pain for patients - estimated
as the most common pathology
associated with chronic pain2,3.
74% of small bowel obstructions are
adhesion-related4 and it is estima-
ted that between 20–40% of secon-
dary infertility in women is as a
result of adhesions5,6. Adhesions
also pose an important complica-
ting factor for surgeons and
patients undergoing future surgery.
Adhesions from previous surgery
significantly increases subsequent
operating time by a median 18
minutes and even in the hands of
experienced surgeons there is a 19%
risk of inadvertent enterotomy at
reoperative laparotomy8 and a risk
of bowel injury of 10-25% has been
reported in laparoscopic adhesioly-
sis9. Tissue damage to underlying
structures is the commonest cause
of successful surgical negligence
suits10. 
Most surgeons lack full awareness
of the magnitude and consequences
of adhesions for a variety of reas-
ons including: adhesive complica-
tions can occur unpredictably,
sometimes many years after a pro-
cedure, and are frequently treated
by physicians or specialists other
than the initial surgeon; the aetio-
logy of adhesion formation remains
incompletely understood; there is a
nearly century-long track record of
failure or limited applicability of
traditional adhesion prevention

modalities until the introduction of
newer agents. 
Following the initial seminal work
by Ellis and Menzies1,11, 12 and stu-
dies by other investigators13, the
Surgical and Clinical Adhesions
Research (SCAR) group has pionee-
red research to identify the epide-
miology and the burden that adhe-
sions pose to patients, surgeons and
the health system. They found that
up to one in three patients under-
going open abdominal or pelvic
surgery were readmitted at least
twice for adhesion-related pro-
blems or operations potentially
complicated by them during a 10
year period and the readmissions
continued steadily through the
study period14. Patients undergoing
open colorectal surgery15 and those
open gynaecological surgery invol-
ving the fallopian tubes and
ovaries16 were at most risk of adhe-
sion-related readmissions. Adhe-
sion-related admissions were as
common in 1994 as hospital admis-
sions for appendicectomies, hip
replacements and coronary bypass
grafts. A more recent SCAR epide-
miological assessment reported that
for therapeutic and diagnostic
gynaecological laparoscopic proce-
dures (i.e. all laparoscopic procedu-
res undertaken with the exception
of low-risk tubal sterilisations),
representing 40% of laparoscopic
gynaecology cases, the risk of adhe-
sion-related readmission was at
least comparable to gynaecological
laparotomy, and indeed higher than
for the most common form of gyna-
ecological laparotomy, uterine lapa-
rotomy17. They have shown that
despite advances in surgical techni-

que the burden of adhesion-related
readmissions continues. 
The development of adhesions is a
generalised phenomenon in
response to trauma to the perito-
neum. The trauma may be inflam-
matory (e.g. infection or endome-
triosis) or surgical, and may
include: exposure to infection or to
intestinal contents; ischaemia;
irritation from foreign materials
(such as sutures, gauze particles, or
glove dusting powder), desiccation;
or overheating by lamps or irriga-
tion fluid2. In the knowledge of the
factors influencing the develop-
ment of adhesions during surgery
there are basic steps that should be
taken to help reduce adhesion for-
mation - the fundamental step
being careful surgical technique.18
However, since many of the trau-
mas that cause adhesions are a
routine part of surgery, it is not
surprising that the formation of
postsurgical adhesions is so
common1. 
Any type of surgery (how ever
good the surgeon) and any site of
surgery can cause postoperative
adhesion formation. An important
paradox is that the current method
of managing adhesions – surgical
adhesiolysis - is complicated by
further traumatic disruption and a
high rate of adhesion reformation
(mean 85%), regardless of the
method of adhesiolysis or the type
of adhesion19. Studies indicate that,
compared with unaffected perito-
neal tissue, adhesive tissue contains
higher levels of growth factors,
suggesting the greater likelihood of
adhesion reformation. Since these
factors depress fibrinolytic activity
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and induce tissue fibrosis, it is not
surprising that reformed adhesions
tend to be more dense and severe
than de novo adhesions.8

As surgeons we need to be more
aware of the potential adhesive
complications of any procedure and
the need to reduce them. 
In recent years there have been con-
siderable steps toward the develop-
ment of effective anti-adhesions
agents and there is a clear place for
agents that are safe, simple to use,
clinically effective and affordable. 
A number of adjuvants have been
investigated and some introduced
to surgical practice. However, they
have been largely limited in their
routine application because of issu-
es with safety, limited efficacy, diffi-
culty in handling and high costs.
One of the most recent agents
approved for adhesion reduction in
Europe is Adept® (4% icodextrin
solution) which looks to be a pro-
mising solution to reducing adhe-
sions in routine surgery.  

Icodextrin was originally develo-
ped as a peritoneal dialysate and
has been marketed and used as
such for over 10 years in 7.5% solu-
tion. There is now extensive safety
data with 7.5% solution and Adept®

has been used as an anti-adhesion
solution in over 125,000 patients
undergoing routine surgery since it
was first made commercially avai-
lable in late 2000. Adept® has a suf-
ficiently long intraperitoneal res-
idence20 to ensure the solution is
retained in the peritoneal cavity
during the crucial period of adhe-
sion formation21. 
Adept® looks and handles like
normal saline or Hartmann’s, is
isosmolar and does not potentiate
infection22. As well as being easy to
use, requiring no change to routine
surgical practice, or any special
training, it is inexpensive. Preclini-
cal studies confirmed that when
used as an intraoperative wash and
postoperative instillate Adept® sig-
nificantly reduced the incidence,
severity and extent of postoperative
adhesions22. Initial clinical studies
were also encouraging23. 
Most recently, efficacy has been
further established in a large dou-
ble blind, randomised US multi-
centre study in gynaecological lapa-
roscopy (PAMELA)24,25. This study
is the largest and the first truly

double blind study of an anti-ad-
hesion agent undertaken. As well
as confirming the safety of Adept®26,
the data indicate a significant
reduction in the incidence of adhe-
sions. Adept® is not site specific and
efficacy has been shown throug-
hout the peritoneal cavity. The full
publication is awaited. 
Alongside the formal clinical trial
programme a European patient
registry (ARIEL) was established
allowing surgeons to record and
report experiences of use and safety
of Adept® in routine open and
laparoscopic gynaecological and
general surgery27,28. In light of the
experience with Intergel being
withdrawn from use in gynaecolo-
gical surgery due to post-market
reports of late-onset post-operative
pain, non-infectious foreign body
reactions and tissue adherence29, the
establishment of the ARIEL Regist-
ry has been very important in allo-
wing close assessment of early
experience with Adept® as it beca-
me available in Europe. This Regist-
ry provides feedback on routine use
in 4620 patients. It shows that
Adept® is well received by general
and gynaecological surgeons and
well tolerated by patients. It is easy
to use in both open and laparosco-
pic surgery with a good safety
profile. No other anti-adhesion
agent has been so carefully monito-
red in routine surgical practice. 
Adhesions remain a common con-
sequence of surgery with serious
health implications for our patients
including small bowel obstruction,
infertility and chronic pelvic pain.
Even if adhesions are ‘silent’ posing
no issues for the patient, the risks of
complications at reoperative surge-
ry are considerable. 
It is important to consider the areas
where we inform our patients of
potential risks as part of our routine
consent process e.g. general anaest-
hesia complications (<1:100 risk);
general laparoscopic surgery com-
plications e.g. pain, bleeding, infec-
tion, damage to the bowel/blad-
der/urethra (1:1000 – sterilizations
1:500 – other procedures). 
Following a known high risk lapa-
roscopic procedure such as an ova-
rian or tubal procedure the risk of a
directly adhesion-related readmis-
sion (adhesiolysis) within 5 years is
1:50 in patients with no previous
surgery and 1:33 if the patient had

undergone previous surgery. Follo-
wing open ovarian surgery the risk
is 1:30 in patients with no previous
surgery rising to 1:20 in patients
previously undergoing surgery17. 
So if we regularly discuss risks of
anaesthesia at 1:100 as part of the
consent process but do not discuss
adhesion-related risks perhaps it is
time for us to consider whether this
is acceptable practice? 
Until recently courts (at least in
England) have generally adopted
the standard of accepted medical
practice based on the ‘Bolam test’ of
negligence – that practitioners are
not negligent if they act in accor-
dance with practice accepted by a
responsible body of medical
opinion30. However recent judg-
ments in both English and Austra-
lian courts suggest that judges are
moving away from accepting what
‘reasonable doctors’ might do to
supporting what ‘reasonable
patients’ might expect31. If we were
the patient what might we reasona-
bly expect? 
The merits of good surgical techni-
que are well established and are
fundamental to any adhesion pre-
vention strategy. However what is
clear is that surgery is a fundamen-
tal cause of adhesions. Without the
use of effective anti-adhesion
agents we are unlikely to be able to
reduce the risks of adhesions that
our patients face how ever good
our surgery. For these reasons new
consensus recommendations32 pro-
pose that it is now time to fully
advise our patients of the risks of
adhesions and consider the use of
safe and effective anti-adhesion
agents as part of our routine practi-
ce, particular during high-risk sur-
gical procedures. Clearly agents
that can be demonstrated to be cost
effective – even cost saving33 – are
likely to have more utility for routi-
ne prophylaxis. 
While the recent Consensus recom-
mendations come from expert
review in the UK32, the issues lea-
ding to their publication are rele-
vant to all operating gynaecologists
and a matter for urgent debate and
focused action. Most recently colle-
agues in Germany have debated
and published similar recommen-
dations34. It is time for surgeons in
all countries to act. 
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Overactieve blaas is een sympto-
mencomplex dat bestaat uit: Fre-
quente mictie en/of verhoogde aan-
drang en/of aandrangsurineverlies.
Hoewel over het algemeen patiën-
ten met als hoofdklacht overactieve
blaas   bij de uroloog zullen belan-
den, wordt de klacht ook veel ge-
hoord in de (uro)gynaecologische
praktijk. Uit eigen onderzoek bleek
dat deze klacht zeer frequent wordt
geuit, maar tevens een grote
invloed op de kwaliteit van leven
heeft. 

BEHANDELING 

De volgende behandelingen zijn
mogelijk: 
1. Lifestyle interventies 
2. Gedragsbeïnvloeding 
3. Fysiotherapie 
4. Medicamenteuze beïnvloeding 
5. Hormoonsuppletie 
6. Chirurgie 

Lifestyle interventies 
Gewichtsverlies wordt vaak nage-
streefd in de urogynaecologie, zon-
der veel succes overigens. Er is con-
sensus dat gewichtsverlies een
gunstige invloed kan hebben op
urine-incontinentie en overactieve
blaas en met name indien er sprake
is van morbide obesitas. Roken is
een duidelijk ongunstige factor bij
stressincontinentie en vermoedelijk
ook bij overactieve blaas. Stoppen
met roken is niet bewezen gunstig
maar wel aan te bevelen bij klach-
ten van overactieve blaas. Koffie-
en theegebruik kunnen een ongun-
stig effect op het mictiegedrag heb-
ben en klachten van overactieve
blaas verslechteren. Vermoedelijk is
naast de grote vochtinname ook
een direct effect op de blaas in het
spel. Constipatie is ongunstig voor
de bekkenbodem doordat hard per-
sen zenuwschade kan toebrengen
met als gevolg stressincontinentie

en prolaps. Ook klachten van over-
actieve blaas kunnen het gevolg
zijn en behandeling van constipatie
is dan ook een vereiste. Andere
behandelingsmogelijkheden in de
sfeer van de lifestyle zijn beperking
van de vochtinname, alcoholbeper-
king, vermijden van stress, slim
gebruik van diuretica en algemene
dieetadviezen. 

Gedragsbeïnvloeding
Hieronder wordt blaas- en
mictie(her)training verstaan. Essen-
tieel is het leren uitstellen van de
mictie. Immers overactieve blaas is
een aangeleerd gedrag en kan dus
ook weer worden afgeleerd. Het
vereist echter nogal wat doorzet-
tingsvermogen en moet dan ook
intensief worden begeleid. Het is
een bewezen effectieve behandeling
en is even effectief als medicatie
maar heeft een beter langetermijn-
effect. Door gebruik te maken van
plasdagboekjes geeft men niet
alleen inzicht, maar ondersteunt
men ook het proces. Over het alge-
meen zal men het beste kunnen
samenwerken met een fysiothera-
peut om tot een optimaal resultaat
te komen. 

Fysiotherapie 
Hoewel bekkenbodemtraining in
eerste instantie succesvol is geble-
ken bij stressincontinentie heeft het
ook een gunstig effect op overactie-
ve blaas. Vermoedelijk beïnvloedt
het de neurogene inhibitie van de
musculus detrusor. Welke vorm
van fysiotherapie wordt gekozen
lijkt niet veel uit te maken. 

Medicamenteuze beïnvloeding
De volgende groepen medicamen-
ten worden gebruikt, zijn beschre-
ven of zijn in ontwikkeling voor de 
overactieve blaas. 
1. ANTIMUSCARINICA
2. Membraantransportbeïnvloeders.

3. Alfa-antagonisten 
4. Beta-agonisten 
5. Prostaglandineremmers 
6 Remmers van de urineproductie
7. Oestrogenen 
8. Overige 

Antimuscarinica anticholinergica) 
Op dit moment worden oxybutini-
ne (oraal of transdermaal), solifena-
cine en tolterodine het meest
gebruikt in Nederland. Sinds enke-
le weken is ook darafenacine ver-
krijgbaar. Het zijn over het alge-
meen maar matig succesvolle
medicamenten. Enerzijds door
gebrek aan effectiviteit; anderzijds
door de frequente en hinderlijke
bijwerkingen waarvan droge mond
en visusstoornissen op de voor-
grond staan. Daardoor gebruikt
maar een klein gedeelte van de
patiënten deze medicijnen over lan-
gere tijd. 
Op grond van de huidige weten-
schap is geen duidelijke voorkeur
voor één der preparaten aan te
geven. Van belang is dat men zich
realiseert dat er grote interindividu-
ele verschillen bestaan tussen de
preparaten. Men zal dus soms
moeten zoeken naar het optimale
preparaat. 

Hormoonsuppletie
Het gebruik van hormoonsuppletie
voor overactieve blaas is zeker aan
te bevelen indien er sprake is van
een vaginale atrofiecomponent die
vaak mede verantwoordelijk is
voor klachten van frequente mictie
en ‘urgency’. Lokale toediening
volstaat veelal en heeft, zeker als
onderhoudsdosering, de voorkeur.
In een meta-analyse werd een bete-
re ‘performance’ van de vaginale
toediening boven de systemische
gevonden. 

Chirurgie 
Indien een duidelijke uterovaginale

Medicamenteuze therapie 
bij overactieve blaas
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prolaps in het spel is, kan operatie-
ve correctie hiervan een gunstig
effect hebben op klachten van over-
actieve blaas. In een studie verdwe-
nen deze symptomen in bijna twee
derde van de gevallen. Indien er
echter een duidelijke ernstige det-
rusorinstabiliteit in het spel is moet
men hier echter geen al te hoge ver-
wachtingen van hebben. 
Botulinetoxine-injecties in de blaas-
wand is een nieuwe therapie die in
korte tijd aan populariteit heeft

gewonnen. Aanvankelijk met name
toegepast voor de neurogene over-
actieve blaas, is het toch ook zeer
succesvol bij idiopathische vormen. 
Bij zeer ernstige vormen wordt
sacrale neuromdulatie toegepast.

CONCLUSIES 

Overactieve blaas komt ook veel
voor op de gynaecologische poli-
klinieken en verdient uw aandacht.
Behandeling is niet altijd eenvou-

dig en kost tijd en frustratie. Het
plasdagboek is als diagnosticum en
therapeuticum van grote waarde.
Indien men kiest voor medicamen-
teuze behandeling is er tussen de
beschikbare antimuscarinica geen
duidelijk verschil. Men moet zoe-
ken naar het optimale preparaat
voor de individuele patiënt. Onder-
steuning met lokaal toegediende
oestrogenen kan soms verbluffend
goed werken. 
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Na een aantal relatief rustige jaren
op het gebied van nieuwe ontwik-
kelingen in hechtmaterialen is
recent de eerste ‘smart suture’ op
de markt verschenen. Aan smart
sutures is iets toegevoegd om een
bepaalde werking of een bepaald
effect te verkrijgen. In dit geval gaat
het om een multifilamente, oplos-
bare poliglactine-910-hechtdraad
waaraan de antiseptische stof Tri-
clozan is toegevoegd (Vicryl-Plus®).
De beoogde werking is het voorko-
men van postoperatieve infecties,
in de prestatie-indicatoren van
tegenwoordig Powi’s (postoperatie-
ve wondinfecties) genoemd. 

Het voorkomen van Powi’s lijkt een
zinvol streven. Cijfers van de
inspectie voor de volksgezondheid
en landelijke werkgroep Infectie-
preventie (WIP) laten zien dat er in
Nederland jaarlijks ongeveer 36.000
Powi’s voorkomen. Voor heel Euro-
pa is becijferd dat Powi’s een
bedrag tussen de 1,5 en 10 miljard
euro kost. Daarnaast wordt ieder
ziekenhuis, en daarmee ook iedere
chirurgische afdeling, vandaag de
dag afgerekend op het percentage
Powi’s.

Iedere hechting in de wond ver-
hoogt de kans op infectie en dit
geldt vooral voor multifilamente
hechtdraden waarin bacteriën een
goed en moeilijk benaderbare
schuilplaats vinden. Stafylokokken
en streptokokken zijn de belangrijk-
ste verwekkers van een Powi en
kunnen in ongeveer 45% van de
positieve wondkweken geïsoleerd
worden. Gramnegatieve staven als
E-Coli en Pseudomonas tekenen
respectievelijk 15% en 20% aan. 

Triclozan is al ruim dertig jaar in
gebruik als een veilig en effectief
antisepticum in alle zepen, hand-
wasvloeistoffen, mondwaters, tand-
pasta’s, deodorants en huishoud-
plastics. Het werkt vooral tegen
grampositieve staven, met name
stafylokokken, inclusief MRSA. In
hogere doseringen is er werkzaam-
heid tegen E-Coli. Recent Spaans
onderzoek heeft laten zien dat
Vicryl-Plus bactericidewerking
heeft tegen stafylokokken en bacte-
riostatische werking tegen E-Coli.

Een eventueel ongunstig effect van
de toegevoegde Triclozan in deze
nieuwe hechting op wondgenezing

en littekencosmetiek is uitgebreid
onderzocht in proefdieren en daar-
bij zijn nergens verschillen gevon-
den tussen het gebruik van Vicryl
en Vicryl-Plus. Gerandomiseerde
studies bij de mens naar de
hanteerbaarheid van Vicryl-Plus
(knoopvastheid, tissue drag, first
throw run down) lieten evenmin
verschillen zien. Ditzelfde gold
voor de trekkracht en het resorptie-
patroon van Vicryl-Plus.

Hoewel het definitieve bewijs dat
Vicryl-Plus daadwerkelijk minder
Powi’s geeft, nog geleverd moet
worden, lijkt het verschijnen ervan
een interessante en veelbelovende
ontwikkeling. Ongetwijfeld zullen
er meer smart sutures volgen waar-
bij men zou kunnen denken aan het
beïnvloeden van de stolling of het
voorkomen van adhesies.

Vicryl-Plus
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De kennis en kunde van operatie-
assistenten wordt door operateurs
vaak onderschat. Dat is jammer
want dat kan interfereren met het
gevoel van gelijkwaardigheid bin-
nen het operatieteam en met de
visie van ‘doing the job together’.
Reeds bij het positioneren van de
patiënt blijkt hoe goed de  oplei-
ding en instructie van operatieas-
sistenten is. Bij het gebruik van
‘laarzen’ als beensteunen weten zij
dat de in horizontale stand licht
gebogen knie moet wijzen naar de
contralaterale schouder en dat hier-
door neurologisch letsel (n.femo-
ralis- en n.peroneus-neuropathie)
voorkomen wordt. Veel operateurs
weten dat niet, terwijl zij ten minste
mede verantwoordelijk zijn voor de
positionering van de patiënt.
Kennis over de werking van des-
infectantia is voor verbetering vat-
baar. De tijd is voorbij waarin vagi-
nale desinfectie plaatsvond in drie
tempi; eerst werd met fysiologisch
zout het desquamaat verwijderd,
daarna vond reiniging en deconta-
minatie van grampositieve bacte-
riën plaats met cetrimide en tot slot
desinfectie met jodiumtinctuur. Nu
vindt vaginale desinfectie als regel
plaats met alleen een povidon-jood-
oplossing. Omdat zowel bij opera-
tieassistenten als operateurs onvol-
doende bekend is dat povidon-jood
onwerkzaam wordt door organisch
materiaal blijft het eerst reinigen en
pas daarna desinfecteren in twee
tempi vaak achterwege; het doel
van het eerste tempo moet zijn het
verwijderen van al het intravagina-
le organisch materiaal (desqua-
maat, cervixslijm, bloed) om daarna
efficiënt te kunnen desinfecteren
tijdens het tweede tempo. Niet-
bruingekleurde velden in de vagina
verraden inadequate desinfectie en

dit zou dienen te resulteren in een
constructieve dialoog tussen opera-
teur en operatieassistent. Inmiddels
raakt algemeen bekend dat na des-
infectie met een alcohol bevattend
desinfectans eerst de alcohol ver-
dampt moet zijn alvorens diather-
mie gebruikt wordt. Adequaat
afdekken is een kunst! Operatieas-
sistenten verstaan die kunst beter
dan operateurs omdat zij goed
geïnstrueerd zijn hoe de procedure
dient te zijn met het ‘nieuwste’
afdekmateriaal. Voordat de operatie
kan beginnen worden zuiger en
diathermie uitgelegd. De operatie-
assistent weet het verschil tussen
een Yankauer-zuiger met gaatjes bij
de tip om valse lucht aan te zuigen
(Sidney Yankauer, chirurg met
KNO- en anaesthesie-expertise,
1872-1932) en een Poole-zuiger met
Dreesman-afschroefbuis, die in
geval van grote hoeveelheden
vocht (vruchtwater, ascites, bloed)
de preferente zuiger dient te zijn.
Wat onvoldoende bekend is, is dat
bij het bipolair diathermisch dicht-
coaguleren van venen met een kali-
ber van enkele diameters een voet-
pedaal een ‘must’ is; hierbij moet
de vene eerst zodanig worden
samengeknepen dat de contralate-
rale wanden elkaar raken. Dit ge-
geven hoort thuis in de preoperatie-
ve briefing tussen operateur en
operatieassistent en voorkomt
peroperatieve ergernis en tijdsver-
lies. Iedere operatieassistent weet
hoe een mesje 10 (buikmesje), 11
(steekwond bij drain en troicart),
15 (plastische chirurgie, afbuigende
incisies) eruitziet, weet verder dat
daar een heft 3 bij hoort en dat bij
het grotere buikmesje 20 een heft 4
hoort en dat dit dus wenselijk
maakt dat er dan twee heften op de
instrumententafel liggen. Een

goede operatieassistent zal des-
gevraagd een adequate buikwand-
spreider aanreiken en ervoor
zorgen dat op de Balfour de korte
haken zitten bij een slanke patiënte
om n. femoralis-letsel te voor-
komen en bij een adipeuze patiënt
geen Semm voorstellen omdat de
retractorbladen daarvan te kort
zijn. Het fijne chirurgische pincet,
door operateurs als regel als coagu-
latiepincet geduid, kent zij als
Gillies-pincet, associeert dit tenmin-
ste met plastische chirurgie en weet
vaak dat Gillies de grondlegger van
dit specialisme is. Het op de juiste
manier aanreiken van een gebogen
naaldvoerder met naald is minder
vanzelfsprekend. Dat komt omdat
onvoldoende kennisoverdracht
plaatsvindt over de zin van de juis-
te naaldpositie. De bedoeling van
de gebogen naaldvoerder (Wert-
heim) is om zoveel mogelijk van de
naald te zien wanneer in de diepte
gestoken wordt en belichting
kritisch is. Het gebruik van een
korte gebogen naaldvoerder is
daarom niet zinvol, omdat belich-
ting daarbij als regel voldoende is
en de naaldvoering meer ruimte en
stereotactisch gevoel vraagt. Een
ezelsbruggetje voor de juiste plaat-
sing van de naald is ‘ogen aan
dezelfde kant’. Hiermee wordt
bedoeld dat de ogen van de naald-
voerder en het oog van de naald
zich aan dezelfde kant bevinden
van de lengteas door het slot van
de naaldvoerder. Voor de links-
handige operateur is de eenvoudig-
ste procedure het plaatsen van de
naald voor een rechtshandige
operateur en daarna de naald 1800
draaien in de bek van de naald-
voerder zonder de naald uit de bek
te nemen. Babcock, Allis en Duvals
kennen alle operatieassistenten als
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laag-compressieweefselklemmen
en dus geschikt om darm, blaas en
uterus atraumatisch mee vast te
pakken. Dat laatste geldt ook voor
het DeBakey-pincet, al zal men zich
als regel niet bewust zijn dat
DeBakey hartvaatchirurg was. Deze
kennis is nodig om te begrijpen met
welk doel dit pincet door hem
bedacht is. De vertanding die hij
heeft bedacht, maakt het mogelijk
om met veel minder weefsel-
compressie toch maximale weefsel-
grip te bewerkstelligen. Wanneer

de vertanding beschadigd raakt,
doordat dit pincet gebruikt wordt
bij het hechten met een dispropor-
tionele naald in plaats van een
dunne vaatnaald, is meer com-
pressie nodig om dezelfde weefsel-
grip te bewerkstelligen en gaat het
voordeel van de vertanding ver-
loren. Operatieassistenten dienen
daarom geen DeBakey-pincet uit
handen te geven voor het sluiten
van de voorste rectus fascie!
Omdat operatieassistenten ook met
andere specialismen werken,

kunnen zij desgevraagd vertellen
dat de uroloog monocryl 3-0
gebruikt om de blaas inverterend te
sluiten, de chirurg PDS 3-0 of
monocryl 3-0 om de darm inverte-
rend te sluiten en de vaatchirurg
dubbel gearmeerde proleen 5-0 en
everterend hecht. Operatieassisten-
ten zijn veelal leergierig, kwaliteits-
bewust, gemotiveerd en gedreven
en verdienen daarom gelijkwaar-
dige partners te zijn in ‘doing the
job together’!
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Een abces is het eindstadium van
een ontstekingsinfiltraat. De abces-
holte is gevuld met necrotisch
materiaal en pus. Een abces, waar-
bij de pus zich in een niet-gepre-
formeerde holte (bijvoorbeeld
appendiculair abces) heeft ver-
zameld, moet worden onderschei-
den van het zogenaamd empyeem,
waarbij de pus zich heeft verza-
meld in een gepreformeerde holte
(bijvoorbeld tuba). Rond de 15 %
van alle acute salpingitiden wordt
gecompliceerd door een tubo-
ovarieel abces (TOA). Van patiënten
met een salpingitis die moeten
worden opgenomen is dit in onge-
veer 30% het geval.1 Vaak blijkt er
bij verdenking van een tubo-ova-
rieel abces slechts sprake van een
perioöforitis in combinatie met een
met pus gevulde tuba (pyosalpinx).
Dit wordt wel een tubo-ovarieel
complex (TOC) genoemd. In een
minderheid van de gevallen zijn de
bacteriën door het ovariële kapsel
heen gedrongen – bijvoorbeeld via
een hemorragisch corpus luteum –
en doet ook het parenchym mee
met de ontsteking. 
In de tabel wordt de Gaineville-
classificatie getoond, waarin op
basis van beeldvormend onderzoek
en de aan- of afwezigheid van peri-
toneale prikkeling in 82% een juiste
classificatie in vergelijking met de
laparoscopie kan worden gegeven.2

Terwijl in de vroege stadia 1 en 2 de
restloze genezing en fertiliteit voor-
opstaan, gaat het bij stadium 3 om
het behoud van de ovaria en bij
stadium 4 (geruptureerd abces)
zelfs om behoud van het leven.
Abcessen hebben een polymicro-
biële oorsprong: terwijl een salpin-
gitis veelal veroorzaakt wordt door
Chlamydia trachomatis of Neisseria

gonorrhoeae , kan in abcessen een
combinatie van anaerobe en aerobe
bacteriegroepen gekweekt, zoals de
Enterobacteriaceae (bijvoorbeeld E.
coli), de Bacteroidaceae (bijvoor-
beeld Bacteroides fragilis), de
peptokokken en peptostreptokok-
ken. Door veranderingen in de ont-
stoken cellen is het oxideren en
reduceren geleidelijk niet meer
mogelijk, kunnen de oorspronkelij-
ke verwekkers zich niet meer hand-
haven en gaan de anaerobe bacte-
riën overheersen. 
Met behulp van beeldvormend
onderzoek (echoscopie, CT of MRI)
kunnen TOA’s goed in beeld wor-
den gebracht.3 Het merendeel van
de TOA’s meet tussen de 5 en de
10 cm, heeft een dikke onregelma-
tige wand en een wisselend echo-
gene inhoud. Opvallend is de met
Doppler te meten lage-weerstand-
bloedstroom in de septa. Als MRI
wordt gebruikt is de T2-gewogen
opname het meest geschikt, omdat
hiermee de pus goed van het
omringende ovariumweefsel is te
onderscheiden. CT wordt vanwege
de grotere opnamesnelheid
gebruikt voor het onder zicht aan-
prikken van het abces. 
Als behandeling van de TOA kan
een combinatie van antibiotica, die
zowel het aerobe als het anaerobe
spectrum dekken, effectief zijn in
33–87% van de gevallen.4 Over het
algemeen zal een louter medica-
menteuze behandeling vaker
slagen bij jonge vrouwen met een
klein abces. In een gerandomiseerd
onderzoek, waarin veertig vrouwen
met een TOA kleiner dan 10 cm
werden behandeld met antibiotica
al dan niet na een echogeleide
punctie van het abces, bleek de
slagingskans significant groter te

zijn (90% versus 65%) na punctie.5

Dit roept de vraag op of niet bij alle
vrouwen met een TOA van sub-
stantiële grootte (bijvoorbeeld ≥ 5
cm) de antibioticabehandeling moet
worden voorafgegaan door het

Laparoscopie
Het draineren van een 
tubo-ovarieel abces
H.A.M. BRÖLMANN, MW. E. VAN EERDEN, 

AFDELING GYNAECOLOGIE, VUMC, AMSTERDAM

Stadium I
• Salpingitis
• Geen peritoneale prikkeling

Stadium II 
• Salpingitis
• Peritoneale prikkeling

Stadium III
• Tubo-ov abces (TOA)

Stadium IV
• Geruptureerd abces

Tabel. De Gainesville-classificatie waarin de ernst van
de adnexitis tot uitdrukking komt.

Figuur. Algoritme van beleid bij tubo-ovarieel abces
(TOA)
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‘leegpuncteren’ van het abces. Een
en ander is in een algoritme samen-
gevat. De rol van de laparoscopie is
beperkt tot die gevallen, waarin het
abces voor beeldgeleide punctie
niet toegankelijk is. (Figuur.)

Samenvattend zijn er aanwijzingen,
dat het leegpuncteren van een TOA
de respons op antibiotica vergroot.
Bij ontoegankelijkheid van het
abces voor beeldgeleide drainage
kan een laparoscopie worden over-

wogen. Bij verdenking op een
ruptuur van een abces in de vrije
buikholte is een laparotomie
geïndiceerd. 
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INLEIDING

De laparoscopische behandeling
van de (tubaire) extra-uteriene
graviditeit (EUG) wordt algemeen
beschouwd als de behandeling van
eerste keus. In Nederland wordt
tegenwoordig 71% van de EUG’s
laparoscopisch behandeld.1 Ook in
wetenschappelijk onderzoek geldt
de tubasparende laparoscopische
behandeling veelal als de gouden
standaard waarmee experimentele
behandelingen vergeleken moeten
worden om hun plaats binnen het
therapeutisch arsenaal te bewijzen.
Bij deze afweging spelen twee
klinische uitkomsten een hoofdrol: 
1) slaagt de behandeling erin om de
vrouw te genezen van haar actuele
ziekte – de EUG? en 2) wat is het
effect van deze behandeling op de
toekomstige fertiliteit, de kans op
een intra-uteriene graviditeit en op
een recidief EUG?
In dit artikel wordt ingegaan op de
volgende vragen: 
- Hoe komt de laparoscopische

tubasparende behandeling aan
haar rol als gouden standaard?

- En hoe verhoudt deze standaard-
behandeling zich tot medica-
menteuze behandeling met
methotrexaat? 

- Indien men kiest voor een laparo-
scopische operatie, moet dat dan
inderdaad tubasparend of is een
tubectomie misschien toch beter
voor de patiënt? 

LAPAROSCOPISCHE VERSUS
OPEN CHIRURGISCHE
BEHANDELING

Vroeger was de open chirurgische
benadering de standaardbehande-
ling. Met de opkomst van de

laparoscopische chirurgie werd in
drie – inmiddels klassieke – onder-
zoeken de laparoscopische tuboto-
mie vergeleken met de open bena-
dering.2-4 Een meta-analyse van deze
resultaten toont aan dat de laparo-
scopische operatie weliswaar min-
der succesvol is (RR 0.90, 95% CI
0.83–0.97) door een verhoogde kans
op persisterende trofoblast, maar
dat de toekomstige zwangerschaps-
kansen niet significant verschillen
(waarbij de kans op recidief EUG
zelfs suggestief afneemt) dat er een
vlotter herstel optreedt, dat er min-
der opiaten nodig zijn en dat de
opnameduur korter is, waardoor de
kosten lager uitvallen.6

De hogere kans op persisterende
trofoblast na laparoscopische tubo-
tomie (in 10–15% van de gevallen)
vormt een dwingende indicatie tot
postoperatieve controle van het
serum hCG.7 In voorkomende
gevallen kan het probleem met een
enkele injectie methotrexaat behan-
deld worden. 
Twee studies onderzochten het
effect van gelijktijdige toediening
van methotrexaat tijdens laparosco-
pische tubasparende chirurgie ter
voorkoming van persisterende tro-
foblast.8,9 Gepoolde analyse van de
resultaten toont een significante toe-
name van het succes van de behan-
deling (RR 1,12 95% CI 1.02–1.22)
door afname van de kans op persi-
sterende trofoblast van 13% naar
3%.5 In de praktijk betekent dit dat
men tien vrouwen met adjuvante
methotrexaat moet behandelen om
één geval van persiterende trofo-
blast te voorkomen. Dit hoge
‘number needed to treat’ vormt een
bezwaar tegen het profylactisch ge-
bruik van methotrexaat en behande-
ling op indicatie lijkt daarom beter.

METHOTREXAAT ALS
PRIMAIRE BEHANDELING 

Doordat de EUG-diagnostiek zo’n
vijftien jaar geleden sterk verbeter-
de, veranderde de rol van de dia-
gnostische laparoscopie tot een vrij-
wel overbodige ingreep. Hierdoor
ontstond een situatie waarin pri-
maire behandeling met methotrexa-
at fraai kon aansluiten bij de niet-
invasieve diagnostiek waardoor
een compleet niet-invasieve bena-
dering van de EUG mogelijk werd.
Naast de methotrexaatkuur
(1mg/kg op dag 0,2,4,6, afgewis-
seld met folinezuur 0,1 mg/kg op
dag 1,3,5,7), werd ook de ‘single-
dose’-methotrexaatbehandeling
vergeleken met laparoscopische
tubotomie.5,10-17 Bij de ‘single dose’-
behandeling blijken in de praktijk
frequent meerdere injecties noodza-
kelijk te zijn, zodat de naam feitelijk
bedrieglijk is, terwijl bijwerkingen
evenmin vermeden konden wor-
den. Beide toedieningschema’s van
methotrexaat zijn aan elkaar
gewaagd en doorstaan de vergelij-
king met laparoscopische tuboto-
mie goed, vooral bij patiënten met
betrekkelijk lage (<3000 IU/l) initië-
le serum-hCG-spiegels.12 Omdat de
patiënt bij medicamenteuze behan-
deling langer in onzekerheid ver-
keert omtrent het welslagen van de
behandeling dan bij laparoscopi-
sche chirurgie, is de kwaliteit van
leven langer en dieper verstoord.13

Hoewel methotrexaatbehandeling
dus onmiskenbaar een plaats ver-
dient, zeker bij gemotiveerde
patiënten, wordt het indicatie-
gebied beperkt door de (relatieve)
hCG bovengrens van 3000 IU/l.
Daarnaast dient therapietrouw
gewaarborgd te zijn. De zwanger-

Laparoscopische behandeling
van de EUG: wat valt daarover
nog te melden?
W.M. ANKUM,

GYNAECOLOOG, AMC, AMSTERDAM
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schapskansen na methotrexaat-
behandeling zijn vergelijkbaar met
die na tubasparende laparosco-
pische chirurgie, maar zeker niet
beter zoals ooit werd veronder-
steld. 

TUBASPARENDE OF
RADICALE CHIRURGIE?

De vraag of de tuba al dan niet
gespaard moet worden bij chirurgi-
sche behandeling, houdt de gemoe-
deren al jaren bezig, maar is nog
steeds onbeantwoord. Een meta-
analyse van alle studies die beide
opties retrospectief vergeleken,
vond geen verschil in zwanger-
schapskansen waar het IUG’s
betrof: RR 1.0 (95% CI 0.91–1.2). De
tubasparende operatie verhoogde
echter de kans op een recidief EUG:
RR 1.4 (95% CI 1.1–1.9).18 Enkele
methodologisch veel betere, maar
eveneens retrospectieve studies,
toonden een ander beeld: meer
kans op een toekomstige IUG na
tubaconserverende chirurgie, waar-
bij dit behandelingseffect sterker

was bij vrouwen met een bescha-
digde contralaterale tuba.19,20

Het gebrek aan evidence ontleend
aan gerandomiseerde studies, heeft
ertoe geleid dat tubectomie als
voorkeursbehandeling wordt aan-
bevolen in de Britse richtlijn van de
Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists uit 2004.21 Ook in de
Nederlandse praktijk lijkt de tubec-
tomie de voorkeur te genieten,
omdat de ingreep eenvoudiger en
sneller uitvoerbaar is dan een tubo-
tomie, terwijl persisterende trofo-
blast vermeden wordt en recidief
EUG’s in dezelfde tuba in de toe-
komst niet meer kunnen optreden.
Het is echter de vraag of deze
motieven opwegen tegen de wel-
licht nadelige invloed op de fertili-
teit van de betrokken patiënte. 
Binnenkort zal het definitieve ant-
woord op deze vragen gegeven
kunnen worden. In een internatio-
naal samenwerkingsverband tussen
Nederlandse, Engelse, Zweedse en
Noorse klinieken wordt momenteel
een gerandomiseerd onderzoek uit-
gevoerd, waarin vrouwen met een

gezonde contralaterale tuba na
randomisatie behandeld worden
met tubectomie of tubotomie: de
ESEP-studie (European Surgery in
Ectopic Pregnancy Study). De uit-
komsten van de volgende zwanger-
schap zijn hierbij de primaire uit-
komstmaat.

CONCLUSIE 

De laparoscopische behandeling
van de EUG geldt thans als stan-
daardbehandeling, maar voor som-
mige vrouwen met een vroege EUG
(hCG < 3000 IU/l) vormt toedie-
ning van methotrexaat een aantrek-
kelijk en verantwoord niet-invasief
behandelingsalternatief.
De prangende kwestie of een tubec-
tomie dan wel een tubotomie de
voorkeur verdient, is vooralsnog
een open vraag. Binnen afzienbare
tijd zal het antwoord geleverd
worden door lopend onderzoek: de
ESEP-studie. Bent u geïnteresseerd
in dit project en wilt u meedoen
met uw kliniek, meldt u dan bij:
esep@amc.uva.nl
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De laparoscopische adnexextirpatie
is in veel centra standaard indien er
sprake is van een klinisch benigne
ovariumtumor kleiner dan 10 cm.
De meest voorkomende indicaties
voor een adnexextirpatie zijn een
persisterende tumor van het adnex
(≥ 6 cm premenopauzaal en ≥ 5 cm
postmenopauzaal), profylactische
bilaterale adnexextirpatie bij erfelijk
borst-/ovariumcarcinoom (rest-
risico op peritoneaal carcinoom
circa 1% en risicoreductie op borst-
carcinoom circa 50%) en overige
indicaties (bijvoorbeeld
endometriumcarcinoom).

De voordelen van de laparoscopi-
sche adnexextirpatie versus laparo-
tomie zijn samengevat in een recent
Cochrane-review. Alhoewel de
laparoscopische benadering gemid-
deld elf minuten meer in beslag
neemt dan de benadering per
laparotomie, is het aantal complica-
ties lager (5% vs. 16%), is er een
gemiddeld drie dagen kortere
opnameduur, zijn significant meer
patiënten pijnvrij binnen 24–48 uur
en zijn de totale kosten lager bij de
laparoscopische adnexextirpatie.
De incidentie van beschreven com-
plicaties bij de laparoscopische
adnexextirpatie is respectievelijk:
koorts 3%, urineweginfecties 1%,
darmletsel 0,1%, blaas-/ureterletsel
0,01%, significante bloeding
0,03–0,64%, chemische peritonitis
bij dermoïdcyste zelden (totaal
risico complicaties 5%).

De voornaamste reden om de lapa-
roscopische benadering voor te
behouden aan de benigne ovarium-
tumoren is de angst voor ruptuur
van de tumor en de mogelijkheid
van het optreden van trocart-
metastasen. Vergote beschreef in 
een grote retrospectieve studie
(n =1545) dat de belangrijkste on-
afhankelijke risicofactoren bij het

stadium I-ovariumcarcinoom, de
differentiatiegraad en het optreden
van kapselruptuur waren. In geval
er peroperatief kapselruptuur
optrad, daalde de vijfjaars ziekte-
vrije overleving van 83% naar 70%.
Een tweede risico is het optreden
van trocartmetastasen in geval er
sprake is van een ovariumcarci-
noom. Dit risico is afhankelijk van:
ascitesvolume,  tijdsinterval tussen
initiële operatie en tumordebulking
of start chemotherapie, verrichten
van een open laparoscopie met
zorgvuldige sluiting van alle lagen
van de buikwand versus gesloten
techniek (risico 2 % vs.  58%), aan-
wezigheid pneumoperitoneum
(meer trocartmetastasen bij laparo-
scopie). Deze twee genoemde nade-
len van de laparoscopische benade-
ring kunnen grotendeels worden
voorkomen door vooraf goede
selectie en laparoscopie te reserve-
ren voor patiënten met verdenking
op een benigne ovariumtumor niet
groter dan 10 cm en gebruik van
een endobag om het adnex uit de
buik te verwijderen.

Er kan preoperatief een goede
inschatting worden gemaakt of we
te maken hebben met een benigne
of maligne ovariumtumor. De leef-
tijd is een belangrijke risicofactor.
Premenopauzaal is het risico op een
maligniteit 7–13% en postmeno-
pauzaal 8–45%. Echografische
kenmerken die een hoge verden-
king geven op maligniteit zijn:
multiloculaire afwijking, septum-
dikte > 2 cm, onscherpe begren-
zing, solide partijen, papillaire
structuren en aanwezigheid ascites.
Echografie heeft een sensitiviteit,
specificiteit, positief voorspellende
waarde (PPV) en negatief voorspel-
lende waarde (NPV) van respectie-
velijk: 86–96%, 80–99%, 28–41% en
92–99%. Het serum CA125 heeft
premenopauzaal een lage PPV

(36%), postmenopauzaal is deze
waarde veel beter (PPV 94%). Door
middel van de combinatie van
vaginale echografie en serum
CA125-bepaling kan de beste
inschatting worden gemaakt. De
combinatie afwijkende echografie
en serum CA125 > 35 KU/L heeft
premenopauzaal een PPV van 80%

Laparoscopische adnexextirpatie:
State of the Art 
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GYNAECOLOOG, LUMC, LEIDEN
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en een NPV van 87%, postmeno-
pauzaal is dit respectievelijk circa
100% en 91%. Ook postmenopau-
zaal kan een laparoscopische
ingreep zeker worden overwogen
indien de ovariumtumor < 10 cm is,
echter met inachtneming van het
risico van spill (wat altijd kan) en
gebruik van een endobag.

Indien de indicatie tot een laparo-
scopische adnexextirpatie gesteld
is, wordt de volgende procedure
geadviseerd: gebruik van een ute-
rusmanipulator, katheter –à demeu-
re, Trendelenburgpositie 0–10%,
incisie ter hoogte van de navel,
insufflatie CO2 intraperitoneaal tot
een druk van 12–20 mmHg. Vervol-
gens inbrengen trocart 10 mm
navelhoogte, intraperitoneale druk
naar 12–14 mmHg en Trendelen-
burgpositie naar 20–30%. Vervol-
gens inbrengen van een 5 mm-
trocart 4 cm boven de symfyse en
een derde, eventueel vierde trocart,
in de linker (en rechter) onderbuik.
De afstand tot de verschillende
trocarts dient voldoende groot te
zijn voor manipulatie. Middels
bipolaire coagulatie en knippen of
ultrasoon ‘mes’ worden achtereen-
volgens het lig. infundibulopel-
vicum, lig. latum en de adnexsteel
doorgenomen. Alternatieven zijn
unipolaire coagulatie (nadeel risico
lekstromen), clippen, lassotechnie-
ken (nadeel gehele adnexsteel + lig.
infundibulopelvicum in één liga-
tuur gevat, onvolledige tubare-
sectie). Bij het erfelijk borst-/-
ovariumcarcinoom is het belangrijk
de tuba geheel te verwijderen tot
op de uterus, aangezien het pri-
maire tubacarcinoom tot dit erfe-
lijke spectrum behoort. Het los-
gemaakte adnex wordt vervolgens
via een endobag uit de buik ver-
wijderd via de laterale 10 mm-
opening in de onderbuik of via de
opening boven de symphyse die

vergroot wordt naar 10 mm (dit
laatste geeft een mooier litteken). 

Als laatste worden nog enkele kant-
tekeningen geplaatst bij de border-
line-ovariumtumor. In ruim de helft
van de gevallen wordt deze diag-
nose gesteld bij vrouwen jonger
dan 40 jaar en is er vaak nog kin-
derwens. De meest voorkomende
histologische typen zijn het sereuze
en mucineuze type. Het sereuze
type is vaker bilateraal (25–33%) en
vertoont vaker peritoneale implants
(20–40%), waarvan een deel in-
vasief kan zijn (10–25%). Het
mucineuze type vertoont zelden
implants en zelden een pseudo-
mixoma peritonei. Hierbij moet
echter gedifferentieerd worden met
een metastase van een primaire
tractus-digestivustumor. Om deze
diagnose niet te missen verdient het
aanbeveling  in deze gevallen een
appendectomie te verrichten. De
prognose van een borderline-ovari-
umtumor hangt af van het tumor-
stadium en van de aanwezigheid
van invasieve implants (vijf jaar
ziektevrije overleving is dan slechts
42%). Indien er sprake is van volle-
dige stagering, vindt er in 13–22%
van de gevallen een opstadiëring
plaats bij het klinisch stadium I.
Het nut van stagering en het ver-
richten van een uterusextirpatie is
echter niet bewezen en het aanto-
nen van implants heeft geen conse-
quenties voor de behandeling. Dat
betekent dat de volgende adviezen
kunnen worden gegeven. Indien de
diagnose borderline-ovariumtumor
peroperatief gesteld wordt, heeft
het de voorkeur een bilaterale adn-
exextirpatie te verrichten (stageren
niet zinvol), eventueel unilaterale
adnexextirpatie in geval er nog
sprake is van kinderwens. Het
recidiefpercentage na een bilaterale
adnexextirpatie bedraagt 2–5%, 
na een unilaterale adnexextirpatie

15% en na een cystectomie 36%
(12–58%). In geval er een cystecto-
mie verricht wordt, moet men dus
rekening houden met een veel
hoger recidiefpercentage, echter de
prognose wat betreft overleving,
wordt hierdoor niet ongunstig beïn-
vloedt. Verder heeft het geen nut
een wigexcisie te nemen uit het
contralaterale ovarium, indien dit
een normaal aspect heeft. Verder is
nog op te merken dat de kans op
een borderline-ovariumtumor circa
14% is indien er onverwachts papil-
laire formaties worden gevonden in
de ovariumcyste, zelden tot nooit
een maligniteit. Omwille hiervan is
het niet noodzakelijk de laparosco-
pie te converteren naar een laparo-
tomie. Indien de diagnose border-
line-ovariumtumor postoperatief
wordt gesteld is het niet nodig een
relaparotomie te verrichten en kan
een contralaterale adnexextirpatie
postmenopauzaal worden over-
wogen (nut is controversieel).

Conclusies: de laparoscopische
adnexextipatie heeft als voordeel
een kortere opnameduur, minder
complicaties en vlotter herstel in
vergelijking met de laparotomie. De
laparoscopische benadering ver-
dient de voorkeur in geval er
sprake is van een klinisch benigne
ovariumtumor < 10 cm, ook post-
menopauzaal. Preoperatief kan een
goede selectie plaatsvinden mid-
dels vaginale echografie en serum
CA125-bepaling (accuratesse 94%).
Bij een borderline-ovariumtumor
heeft een bilaterale adnexextirpatie
de voorkeur, eventueel unilateraal
of cystectomie afhankelijk van kin-
derwens en aspect andere ovarium.
Bij het erfelijk borst/ovariumcarci-
noom moet de gehele tuba worden
meegenomen bij een profylactische
adnexextirpatie.  
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Geleidelijk aan begint de laparosco-
pische hysterectomie (LH) haar
plaats te krijgen binnen het indica-
tiegebied uterusextirpatie voor
benigne aandoeningen. Het is
evident dat de uterus zo mogelijk
vaginaal verwijderd dient te wor-
den omdat dit de minst invasieve
methode is met het vlotste herstel
voor de patiënte. Als het vaginaal
niet mogelijk blijkt dan is de lapa-
roscopische uterusextirpatie een
goed alternatief, omdat de abdomi-
nale benadering (AH) het meest
invasief is. De voordelen van een
LH in vergelijking met een AH zijn
volgens een review waarin 27
gerandomiseerde trials werden
geanalyseerd (n=3643) en waarin
abdominale, vaginale en laparos-
copische hysterectomie met elkaar
werden vergeleken als volgt:
minder peroperatief bloedverlies
(gewogen gemiddeld verschil
(WMD) 45,3 ml, 95% CI 17,9–72,7
ml), geringere Hb-daling (WMD
0,55 g/L, 95% CI 0,28-0,82 g/L),
korter ziekenhuisverblijf (WMD 2,0
dagen, 95% CI 1,9-2,2 dagen), snel-
lere deelname aan dagelijkse activi-
teiten (WMD 13,3 dagen, 95% CI
9,9-16,8 dagen), minder wondinfec-
ties (OR 0,32 95% CI 0,12-0,85) en
minder koortsepisoden (OR 0,65
95% CI 0,49-0,87). Hier staat tegen-
over dat een LH meer tijd in beslag
neemt (WMD 18.0 minuten, 95% CI
1,0-35,1 minuten) en er vaker letsel
optreedt van de urinewegen (blaas
of ureter) (OR 2.61, 95% CI1.22-
5.60)1.Het is bekend dat de LH een
moeilijke ingreep is met een lange
leercurve. De complicaties aan de
urinewegen worden echter vooral
in de leercurve gezien. Uit een
studie van Mäkinen blijkt dat er
significant minder blaas- en ureter-
letsels optreden indien de opera-
teur meer dan dertig ingrepen heeft
verricht (0,8 vs 2%, p = 0,05 en 0,5
versus 2,2%, p = 0,001 respectieve-

lijk). Bij een ervaren operateur is
het aantal letsels aan de urinewe-
gen bij een LH vergelijkbaar met de
AUE2. Bij het aanleren van een LH
is derhalve zorgvuldigheid gebo-
den. Een goede manier blijkt het
verrichten van deze operatie onder
begeleiding van een ervaren opera-
teur, hierbij kan het zijn dat deze de
kliniek van de leerling-operateur
visiteert of andersom. Bij een evalu-
atie van de effectiviteit van deze
constructie voor laparoscopische
ingrepen blijkt dat vooral de moei-
lijkere ingrepen (bijvoorbeeld LH)
vaker verricht worden, zodat de
leercurve geëffectueerd wordt
(Presentatie W.G.E. ‘Witte Raaf’
2006 van F.W. Jansen).

Niet alleen een goede leermeester is
van belang, maar ook een gemoti-
veerd operatieteam. Het blijkt dat
een team van goedgetrainde opera-
tiekamerassistenten een ingreep
positief kunnen beïnvloeden, zoals
blijkt uit een studie bij laparoscopi-
sche cholecystectomieën met cho-
langiogram (n = 71) waarbij de
operatietijd significant korter is
(120,8 vs 152,3 min, p = 0,001), en er
beduidend minder conversies naar
laparotomie zijn bij een toegewijd
team in vergelijking met een onge-
traind team (0 vs 12%)3.
De vraag welke uterus(grootte)
geschikt is voor LH is deels afhan-
kelijk van de operateur en houdt
het midden tussen wat deze vagi-
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naal kan en laparoscopisch durft.
Een belangrijk punt van aandacht is
de mobiliteit van de uterus. In het
bijzonder als het cavum Douglasi
gevuld is met myomen kan dit de
manipuleerbaarheid van de uterus
ernstig beperken. Een goed mobiele
uterus bepaalt voor een groot deel
het gemak van de LH, en logischer-
wijs ook het aantal complicaties. Bij
uteri die tot de navel rijken (of
hoger) is het raadzaam om de
scoop om evidente reden niet bij de
navel in te brengen, maar onder het
processus xiphoideus; dit kan ver-
volgens het beste met een openin-
steekprocedure plaatsvinden zodat
het ligamentum teres hepatis kan
worden geïdentificeerd en intact
kan worden gelaten. 
Een uterusmanipulator is een
belangrijk onderdeel van het instru-
mentarium, omdat deze voor een
groot deel het zicht op het operatie-
terrein bepaalt. Belangrijke kenmer-
ken van een manipulator zijn het
vermogen tot ante- en retroversie,
en het zijwaarts en omhoog kunnen
bewegen van de uterus. Indien een
totale LH wordt verricht is het han-
dig om aan de manipulator een
kunststof cupje te hebben dat de
cervix omsluit waarover de fornices
kunnen worden geïdentificeerd en
colpotomie kan worden verricht.
Omdat na colpotomie insufflatiegas
zal weglekken is een mechanisme
dat de vagina afsluit belangrijk. Dit
kunnen bijvoorbeeld kunststof
ringen zijn of een opblaasbare cuff. 
Bij LH wordt vaak voor bipolaire
diathermie gekozen om hemostase
te bewerkstelligen. In tegenstelling
tot monopolaire stroom geeft bi-
polair minder laterale thermische
schade zodat schade aan omlig-
gend weefsel (ureteren) wordt
voorkomen. Daarbij geeft het ook
feitelijk betere hemostase omdat
bipolaire instrumenten bloedvaten
met een grotere diameter effectie-
ver dichtschroeien. Vessel seal-ins-
trumenten, die een lager voltage en
hoger amperage gebruiken bij hoge
weefselcompressie, blijken hierin
superieur. Instrumenten die zowel
kunnen coaguleren als het weefsel
kunnen doorsnijden (cutting
forceps) zijn tijdsbesparend, deze
eigenschap heeft een ultrasoon

instrument eveneens. Het is met
ultrasoon instrumentarium echter
lastiger (maar niet onmogelijk) om
goede hemostase te krijgen, en ook
in proefopstellingen is gebleken dat
effectieve hemostase slechts wordt
verkregen in bloedvaten met
beperkte diameter. Nieuwe ontwik-
kelingen op ultrasoon gebied belo-
ven hierin echter verbetering.
Omdat de a. uterina het best wordt
geïdentificeerd en doorgenomen in
een overzichtelijk en relatief onge-
schonden operatieterrein wordt
door sommige operateurs ervoor
gekozen om dit als eerste stap te
verrichten. Hiertoe wordt het liga-
menten rotundum doorgenomen en
wordt het losmazige bindweefsel
tussen het voor- en achterblad van
het ligamenten latum richting het
paracervicaal weefsel vrijgeprepa-
reerd. Vervolgens kan de van late-
raal komende a. uterina worden
opgezocht, of de hieruit voort-
komende opwaartse tak. Om

(thermisch) contact met de ureter te
voorkomen is goede opwaartse
druk van de uterus met de mani-
pulator essentieel, evenals het goed
vrijprepareren van de a. uterina. 
Overigens kan ook met het adnex
worden gestart, afhankelijk van de
anatomische situatie die door myo-
mateuze vergroeiingen enorm kan
zijn veranderd. 
Als laatste wordt opgemerkt dat
het leerzaam is om als onervaren
operateur de ingreep op video vast
te leggen en deze later nog een keer
(of meerdere keren, eventueel met
een andere laparoscopist) te bekij-
ken. Laparoscopisch opereren is
een bepaalde manier van ‘kijken’;
het normale, ruimtelijke, driedi-
mensionale beeld is slechts in
kokervisie in twee dimensies zicht-
baar, en kan op deze wijze worden
geoefend. Daarbij kan worden
bekeken hoe het de volgende keer
beter kan, en wordt vooruitgang in
operatieve vaardigheid vastgelegd. 
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Vaginatopprolaps is een mogelijke
complicatie van hysterectomie, met
een incidentie die afhangt van de
indicatie voor de uterusextirpatie.
Indien die in het kader van prolaps-
herstel werd uitgevoerd, doet top-
prolaps zich in 11.6 % der gevallen
voor, terwijl het risico slechts 1.8 %
is, als het om een andere benigne
indicatie ging1,2. Met de toenemen-
de levensverwachting zullen we
deze aandoening alleen maar vaker
zien. Topprolaps wordt in essentie
veroorzaakt door het falen van de
suspensiestructuren in het apicale
gedeelte van de vagina, maar
andere compartimenten kunnen
mede betrokken zijn. 

Chirurgische behandelingsmoge-
lijkheden zijn erg divers, maar de
abdominale sacropexie (SP) en de
vaginale suspensie ter hoogte van
het sacrospineuze ligament (of
afgeleide operaties) zijn de meest
populaire en best gedocumenteer-
de. Bij sacrospineuze fixatie wordt
geen implantmateriaal gebruikt,
hetgeen de implantgebonden com-
plicaties vermijdt, wat niet het
geval is met recentere modificaties
zoals de intravaginale sling (IVS
posterior) plastiek. In ‘randomised
controlled trials’ geeft SP, in ver-
gelijking met sacrospineuze fixatie,
betere resultaten3,4,5. Bij SP wordt de
schedetop vrijgemaakt van blaas en
rectum, daarna omgeven met een
mesh, die gefixeerd wordt op het
presacrale vertebrale ligament. De
exacte locatie van het bovenste fixa-
tiepunt verschilt nogal van centrum
tot centrum, zonder dat er duide-
lijke verschillen zijn in resultaten.
De kans op bloeding is waarschijn-
lijk hoger beneden S2–S36. Bij
laparoscopie bestaat, omwille van
de umbilicale invalshoek, de

neiging hoog, tot zelfs op het pro-
montorium te fixeren (figuur 1). Als
fixatiemateriaal gebruiken de mees-
te chirurgen niet-absorbeerbaar
materiaal, maar Vicryl en, recenter,
titanium staples zijn ook beschre-
ven . Voor het implant zijn zowel
heterologe, autologe als syntheti-
sche materialen gebruikt. De mees-
te auteurs peritonealiseren om
adhesievorming en darmerosie te
voorkomen, hoewel dit recent ter
discussie gesteld werd . 

De uitgebreidheid van de dissectie
van de vagina hangt af van de
betrokkenheid van andere compar-
timenten (figuur 1). Een dissectie
over de achterwand tot diep in het
rectovaginale septum en zelfs peri-
neaal lichaam (perineal body) is
niet ongebruikelijk en corrigeert
aldus ook een rectocele. De ingreep
kan ook geassocieerd worden met
een rectopexie. Uitbreiding naar
voren is meestal beperkt, maar

abdominaal herstel van tricom-
partimentele topprolaps is zeker
gerapporteerd9. Wij kiezen in geval
van uitgesproken geassocieerde
cystocele voor een gecombineerde
vaginale en abdominale toegang of
een ingreep in twee tijden, omdat
we de indruk hebben dat we abdo-
minaal alleen de cystocele niet goed
kunnen aanpakken, zeker als het
om een centraal defect gaat. Ook
gaan sommigen ervan uit dat in-
herent een Burch-plastiek moet
worden verricht; iets wat wij nooit
gedaan hebben.

Om een veelheid van redenen ging
onze voorkeur de laatste tien jaar
van de sacrospineuze fixatie over
naar de SP, ook voor de oudere
patiënte. Het wel of niet seksueel
actief zijn speelde bij de keuze geen
rol van betekenis meer. De intro-
ductie van de laparoscopie is daar
niet vreemd aan. Wij gingen er in
eerste instantie van uit dat, indien

Sacropexie: kan het ook
laparoscopisch?
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Figuur 1: Schematische voorstelling van de laparoscopische sacropexie. De pijlen
wijzen op mogelijke fixatiepunten ter hoogte van de top: de uitgebreidheid van de
suspensie in het bekken is wisselend volgens de presentatie.
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op geen enkele manier een compro-
mis gemaakt werd op de operatie-
techniek, laparoscopische modifi-
catie (LSP) dezelfde functionele en
anatomische resultaten moest
geven als de abdominale SP. De
voornaamste uitdaging bij LSP is
het knopen en hechten, maar door
het doorlopen van de leercurve is
deze hindernis genomen. Boven-
dien geniet de chirurg van een bete-
re visualisatie van de bekkenbodem
via laparoscopie zowel door de
optische vergroting van de endo-
scoop als door reductie van capil-
laire bloedingen door het pneum-
operitoneum. Omwille van deze
voordelen is de LSP naar ons
gevoel bij uitstek de bekkenbode-
mingreep, waar laparoscopie voor
de patiënt het verschil met laparo-
tomie maakt. SP werd vaak niet aan
oudere, zwakkere patiënte aange-
boden omwille van de morbiditeit.
Juist omwille van het minimaal
invasieve karakter van LSP wordt
dat voornaamste argument tegen
abdominale SP, en voor vaginale
ingrepen, geneutraliseerd. In deze
bijdrage beschrijven we de tech-
niek, én onze ervaring met de
implementatie van de LSP. Ook
beschrijven we onze ervaring met
het ‘doorgeven’ van de laparosco-
pische techniek aan een jongere
collega. 

TECHNIEK LAPARO-
SCOPISCHE SACROPEXIE

De patiënten nemen darmvoor-
bereiding in acht om de darmen zo
leeg mogelijk te houden, wat werk-
ruimte en veiligheid creëert. Profyl-
actisch worden antibiotica (cefazo-
line en metronidazole), laag
moleculair gewicht heparinederiva-
ten en steunkousen gebruikt. Het is
ook de enige benigne gynecologi-
sche operatie waar we nog bloed
voor kruisen, en de patiënte geprikt
wordt met een bloedlijn. Toch heb-
ben nog nooit een spoedtransfusie
hoeven toepassen. De patiënten
tekenen altijd een instemming voor
laparotomie, hoewel het risico op
conversie inmiddels kleiner is dan
3%. De patiënte wordt in gemodifi-
ceerde lithotomie gelegd, met de
heupen in 10–20° abductie, de
benen licht afhangend om de lapa-
roscopische manipulaties niet te
bemoeilijken, en de knieën in flexie.
De patiënte wordt op een onder-

steunende vacuümmatras gelegd
om maximale Trendelenburg toe te
laten. Het rectum wordt gespoeld
met een povidone joodoplossing. Er
wordt afgedekt zodat men steriel
toegang kan krijgen tot vagina en
rectum. De vagina wordt gemani-
puleerd met een metalen of silicone
probe. De blaas wordt gekatheteri-
seerd met een driewegsonde zodat
die met een aangekleurde vloeistof
gevuld en ook weer geledigd kan
worden. We gebruiken ten minste
vier insteken: één naveltrocar, en
drie operatieve poorten – waarvan
ten minste één van 12 mm voor het
hechten. We beschikken zowel over
een 0°- als en 30°-endoscoop Het
aantal benodigde instrumenten is
erg beperkt: spoel-zuig-probe, dis-
sectieschaar, twee atraumatische
darmtangen, naaldvoerder, hulp-
naaldvoerder en knopenschuiver.
Monopolaire coagulatie is vaak
voldoende; occasioneel wordt een
bipolair tangetje gebruikt. Wij
gebruiken een automatisch stapler-
apparaat voor fixatie van de mesh
op het promontorium, en gebrui-
ken het ook voor peritonealisatie,
maar men kan uiteraard ook alles
hechten.
Waar nodig wordt eerst een adhe-
siolyse uitgevoerd om de referentie-
punten vrij te leggen: het promon-
torium, de paracolische goot en de
schedetop. Craniaal starten we op
het sacrum; men kan met de scoop
erg goed de presacrale vaten zien
en vermijden, net zoals de rechter-
ureter. Coagulatie beperken we om
zenuwschade te vermijden; er
wordt net genoeg ruimte op het
promontorium vrijgeprepareerd om
drie staples te kunnen plaatsen. Het
sigmoïd wordt naar links gedeflec-
teerd en de recto-sigmoïdale goot
wordt vrijgeprepareerd. Dit gaat zo
verder op de schedetop, naar poste-
rieur, met vrijmaken tot op het
niveau van de levatoren. Een en
ander is een samenspel van tractie
van de vagina (door middel van de
probe) en tegentractie op het perito-
neum (door het paktangetje van
operateur en assistent), terwijl de
dominante hand van de operateur
de monopolaire schaar bedient, als
een dissectie-, coagulatie- en snij-
instrument. Wij bewaren het perito-
neum om de mesh te re-peritoneali-
seren. De mesh zelf dient groot
genoeg te zijn om er zowel een
voorste als achterste flap uit te kun-

nen halen. Bij laparoscopie is het
erg moeilijk om een Y-vormige
mesh (met 2 benen)10 te gebruiken,
omdat die het zicht belemmert. We
hechten eerst de achterste mesh in,
waarna de voorste ermee verbon-
den wordt met Ethibond-hechtin-
gen. 

RESULTATEN

Tussen 5/1996 en 10/2005 werden
224 SP uitgevoerd met een gemid-
delde follow-up van 38 maanden
(range: 3-115; 5 % loss to follow-
up). Wij voerden de SP aanvanke-
lijk enkel laparoscopisch uit bij
patiënten met een gemiddelde
body mass-index en zonder uitge-
breide operatieve voorgeschiedenis.
In de laatste jaren wordt enkel nog
geconverteerd voor zeer uitgebrei-
de adhesiolyse, CO2-retentie, of
wanneer een complicatie niet lapa-
roscopisch zou zijn te behandelen.
Aldus werd in de beschreven perio-
de 84% van de ingrepen laparosco-
pisch uitgevoerd. Ernstige postope-
ratieve complicaties betroffen twee
patiënten met longembolie (na ont-
slag), één reïnterventie voor een
nabloeding (bloeding van de a.
epigastrica) en twee dunne-darm-
herniaties Subjectieve verbetering
(8.5%) of verdwijning van de symp-
tomen (87.8%) zijn vergelijkbaar
met die uit de literatuur. Objectief
falen (≥ stadium II prolaps) in het
middelste compartiment was 3.7%.
Van de patiënten onderging 4%
later nog een interventie vanwege
genitale prolaps. Mesh-erosie trad
op bij 2.6 % van de patiënten. Dit
laatste is overigens een terugkeren-
de zorg in het algemeen. Mesh-
erosie komt vaker voor indien
simultaan de vagina geopend
wordt, wat wij dan ook altijd
proberen te vermijden11,12. Daarom
onderzochten wij ook de mogelijk-
heid om nieuwere implantmateria-
len te gebruiken voor deze indica-
tie. We zullen later hierover apart
berichten. Als de vagina geopend
wordt (simultaan cystoceleherstel)
gebruiken we altijd ‘biologische’
implanten.

Na 2000 LSP gaf de ‘opleider’ (JD)
zijn ervaring door aan ‘subspecia-
list trainee’ (FC), die vooraf erg ver-
trouwd was met laparoscopische
chirurgie in het algemeen. Hij volg-
de met het oog op deze ingreep,
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een extra training gedurende vijf-
tien uur in het endoscopisch hech-
ten op een endotrainer. De operatie
werd empirisch opgebroken in (1)
preparatie promontorium, (2) dis-
sectie paracolische goot en vagina
en (3) fixatie-implant en peritone-
alisatie. De ‘trainee’ voerde eerst
dertigmaal stap (1) en (2) uit, waar-
na dertigmaal stap (3). Onder ande-
re operatietijd was een uitkomstva-
riabele. Na dertig ingrepen was er
geen significant verschil meer in de
dissectietijd van het promontorium
(stap 1), maar wel voor stap 2
(42 min trainee resp. 25 min
mentor). Stap 3 van het leerproces
is nog lopend maar toont voorlopig
een zelfde trend als stap 2. Er deed
zich maar één complicatie voor die
mogelijk aan het leerproces is
gebonden (zeer snelle erosie door
vouw in het implant, met re-inter-
ventie). 

CONCLUSIE

Vaginatopprolaps is een zeldzame
complicatie van hysterectomie.
Zeker bij jonge, seksueel actieve
patiënten dient gewaakt te worden
over behoud van de vaginale capa-
citeit en een langdurend functioneel
herstel als doel vooropgesteld te
worden. Sacropexie heeft een hoge
subjectieve en objectieve ‘cure rate’,
met weinig recidief in het middel-
ste compartiment, ook in onze
handen13,14. Laparoscopische modi-
ficatie lijkt het succes noch de com-
plicaties negatief te beïnvloeden,
hoewel we dit niet in een vergelij-
kende studie hebben onderzocht.
LSP is een technisch complexe
operatie, die lang duurt ondanks
ruime ervaring met laparoscopie in
onze maatschap. Op basis van onze
ervaring is de ingreep vrijwel altijd
laparoscopisch uitvoerbaar: leef-

tijds- of gewichtslimieten die we
ons eerder oplegden spelen inmid-
dels geen rol meer. De intra- en
postoperatieve complicaties zijn
beperkt, maar kunnen ernstig zijn.
LSP kan aangeleerd worden aan
een chirurg met uitgebreide laparo-
scopische ervaring. Na dertig ope-
raties blijft de operatie echter nog
steeds significant langer duren dan
in ervaren handen, waar het op
zichzelf al een tijdsrovende ingreep
is. Deze langdurige ingreep blijkt in
de praktijk wel te resulteren in een
aanzienlijk kortere opname en her-
stelperiode. Gezien het zeldzaam
karakter van vaginatopprolaps, de
lange operatietijd en langdurige
leercurve concluderen wij dat deze
electieve ingreep best in hoogvolu-
mecentra, en door een beperkt aan-
tal handen, zal worden uitgevoerd. 



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, juni 2006  85

Volgens de WHO heeft circa 10%
van de vrouwen klachten van
abnormaal uterien bloedverlies
(AUB). Uiteraard zoeken niet alle
vrouwen daarvoor medische hulp.
Van de vrouwen die dat wel doen
heeft circa een derde een intracavi-
taire afwijking waarvan zo’n 90%
gesteeld is. Hiervan is ongeveer de
helft een poliep en de helft een sub-
muceus myoom type 0 of 1, meestal
met een diameter kleiner dan 3 cm.
De niet-gesteelde submuceuze
myomen zijn ook wel geclassifi-
ceerd als type 2 echter een duidelijk
onderscheid naar een intramuraal
myoom met submuceuze uitbrei-
ding is niet duidelijk aan te geven. 
Voor het hysteroscopisch verwijde-
ren van intracavitaire afwijkingen
staan een aantal technieken ter
beschikking. Resectoscopie heeft als
nadeel dat de leercurve relatief lang
is en de techniek in minder ervaren
handen relatief traag is. Bovendien
bestaat bij monopolaire resectosco-
pie het gevaar van elektrolytversto-
ringen in het bloed door intravasa-
tie van elektrolytvrije spoel- en
distensievloeistoffen. Bij bipolaire
resectoscopie met fysiologisch zout
als vloeistof bestaat dit gevaar niet,
echter bij overmatige intravasatie
blijft het risico van overvulling bij
langdurige of bloederige procedu-
res. Hysteroscopisch morcelleren is
een nieuw alternatief dat een korte
leercurve kent en daardoor ook in
minder ervaren handen relatief snel
en veilig is. Hysteroscopische chi-
rurgie van type 2-myomen is echter
met morcelleren niet mogelijk. Een

derde techniek, het vaporiseren, is
traag met als grootste nadeel ver-
nietiging van weefsel waardoor his-
tologisch onderzoek niet meer
mogelijk is. 
De kans van slagen van een proce-
dure bij diepere intramurale uit-
breiding van een submuceus
myoom (meer dan 50%, type 2)
neemt sterk af. Een aantal redenen
zijn hiervoor aan te voeren. Ten eer-
ste is bekend dat de snelheid van
toename van intravasatie groter is,
waarschijnlijk omdat de diameter
van bloedvaten dieper in het myo-
metrium toeneemt. Ten tweede
hebben type 2-myomen overwe-
gend een groter volume dan type 1-
myomen (en type 1-myomen een
groter volume dan type 0-myo-
men). Dit is logisch omdat submu-
ceuze myomen met een origine ver-
der van het cavum uteri af gelegen
een grotere omvang moeten hebben
om het cavum uteri te bereiken en
klachten te geven. Dit is des te dra-
matischer omdat een kleine toena-
me in diameter grote consequenties
heeft voor het volume (volume van
een bol= 4/3πR3: 1 cm diameter
~ 0,5 cm3, 2 cm diameter ~ 4 cm3,
3 cm diameter ~ 14 cm3, 4 cm dia-
meter ~ 34 cm3). Het spreekt voor
zich dat bij hysteroscopische chirur-
gie de operatietijd sterk afhankelijk
is van het volume van de afwijking.
Het welslagen van hysteroscopi-
sche chirurgie van met name sub-
muceuze myomen hangt dus sterk
af van intramurale uitbreiding en
volume en deze twee zijn helaas
aan elkaar gerelateerd. De NVOG

heeft in haar eindtermen voor de
opleiding van gynaecologen een
juiste keuze gemaakt en type 2-
myomen uitgesloten. Over de
bovengrens van 4 cm als een door-
snede kan discussie bestaan. Bij een
realistische resectiesnelheid, in
gemiddeld ervaren handen, van
circa 0,5-cm3/min  is dan een resec-
tietijd van boven de zestig minuten
nodig. Vaak moet zo’n procedure
voortijdig worden afgebroken
wegens overmatige intravasatie en
lijkt een bovengrens van 3 cm
realistischer. 
Bij het counselen van patiënten is
de diagnostiek met betrekking tot
de intramurale uitbreiding en volu-
mebepaling van een submuceus
myoom dus van eminent belang. 
3-D vaginale contrastechoscopie
met intra-uteriene installatie van
gel zou hierbij van voordeel kun-
nen zijn ten opzichte van de
bestaande technieken.
In het Spaarne Ziekenhuis wordt al
jaren een cohort van 282 patiënten
na hysteroscopische chirurgie van
submuceuze myomen vervolgd. Na
een gemiddelde follow-up van tien
jaar is driekwart van de patiënten
niet opnieuw geopereerd. Dit komt
overeen met de ervaring van ande-
ren in de literatuur. Tevens leidt bij
incomplete resectie van submuceu-
ze myomen, bij afwezigheid van
klachten en zwangerschapswens,
een afwachtend beleid bij de helft
van de patiënten niet opnieuw tot
operatief ingrijpen.

Hysteroscopische chirurgie van
gesteelde afwijkingen. 
Waar liggen de grenzen?
M.H. EMANUEL, 

GYNAECOLOOG, SPAARNE ZIEKENHUIS, HEEMSTEDE/HOOFDDORP
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Een kwaliteitsindicator is een meet-
baar element van de zorgverlening
dat een aanwijzing geeft over de
mate van kwaliteit van die zorg.
Indicatoren zijn onontkoombaar
geworden. Ons eigen kwaliteitstra-
ject vraagt erom. Maar ook de over-
heid, de zorgverzekeraar en de
patiënt. Heel luchtig merkte minis-
ter Hoogervorst tijdens het in ont-
vangst nemen van de basisset pres-
tatie-indicatoren van IGZ op, dat
het de hoogste tijd is dat er geme-
ten wordt in de gezondheidszorg.
Het bedrijfsleven doet dat tenslotte
al decennialang. Het is de enige
manier om transparant te zijn en te
kunnen sturen. Heeft hij gelijk? 

‘Ons’ meten gaat vooral over kwali-
teit. We meten al veel, denk aan de
visitaties. Door indicatoren te
omarmen kunnen we zelf sturen,
laten zien hoe goed ons kwaliteits-
beleid is en hoe hard er door de
NVOG aan getrokken is om goed
wetenschappelijk gefundeerd
beleid te ontwikkelen. 
Het gevoel alweer wat te moeten
registreren moet omgezet worden
in een gevoel trots te zijn op wat je
doet en dat je dat wilt laten zien.
Kwaliteitszorg heeft tot doel de
zorg aantoonbaar beter en het werk
leuker te maken, waardoor de
patiënt beter af is en de profession-
al meer voldoening heeft.
We hebben afgesproken interne
indicatoren te ontwikkelen. Uit-
gangspunt voor de NVOG als
wetenschappelijke vereniging is dat
indicatoren primair gericht moeten
zijn op verbetering van de kwaliteit
van zorg en onderdeel moeten zijn
van een kwaliteitssysteem (kwali-
teitscyclus).
De ontwikkeling van externe indi-

catoren is complexer dan die van
interne indicatoren, onder andere
omdat alle bij de zorg betrokken
partijen verschillende invalshoeken
en dientengevolge ook verschillen-
de wensen hebben ten aanzien van
wat ze willen weten. Daarom is het
wenselijk dat iedere partij zijn
eigen vragen kan formuleren, en
dat vervolgens de beroepsgroep
medewerking verleent om deze te
beantwoorden en van inhoudelijke
toelichting te voorzien.
Van groot belang is dat de beroeps-
groep de indicatoren als haar eigen
indicatoren herkent. Voorwaarde
hiervoor is dat het onderwerp rele-
vant is en dat de beroepsgroep zelf
de indicator kan vaststellen.
Tijdens de ledenvergadering van 22
maart jl. zijn de indicatoren voor
incontinentie bij de vrouw aange-
nomen. Dit is de eerste ervaring
met het ontwikkelen van externe
indicatoren. De projectgroep
(NVOG: J. Derksen en J. Lips (cie.
Indicatoren), F. Milani, H. van der
Vaart, H. Vervest en M. Vierhout
(werkgroep Bekkenbodem)) heeft
er zeer hard aan gewerkt. In een
tijdspanne van enige maanden is
een fantastische prestatie geleverd.
De vraag was indicatoren te ont-
wikkelen voor DBC’s in het B-seg-
ment, meer specifiek incontinentie
bij de vrouw en prolapschirurgie.
Andere betrokken partijen waren
OMS, CBO, NVU, ZN en de Consu-
mentenbond. Het project maakte
deel uit van ‘Zorg in de etalage’,
gefinancierd door ZonMW.
Het rapport van de projectgroep is
bijzonder lezenswaardig
(www.nvog.nl/files/indicatoren-
incontinentiebijdevrouw. 2005.12.
14.doc). Het geeft een helder inzicht
in de werkwijze en bediscussieert

de keuze voor de vier indicatoren:
Mictie-/incontinentiedagboek,
bekkenfysiotherapie, gestandaardi-
seerde vragenlijst en urineretentie.
Daarnaast worden ook de be-
perkingen aangegeven: het ont-
wikkelen van een leeswijzer,
implementatietraject en registratie-
problematiek.
Het met gepast enthousiasme
begonnen traject werd door ZN
flink gestoord. Als betrokken partij
wilde ZN toch eigen indicatoren
voor de inkoop van DBC’s ontwik-
kelen. De projectgroep was daar-
over, terecht, zeer ontstemd. Dit
heeft ertoe geleid dat met gemeng-
de gevoelens teruggekeken wordt
op het gelopen traject.
De opgedane ervaringen werden
besproken bij het minisymposium
‘Wat moet ik met die indicatoren’
op 22 maart jl. (www.nvog.nl/net/
dynamic/news.asp?id=1140196). De
geformuleerde indicatoren zullen
door ZN worden gebruikt voor de
zorginkoop van 2006.

Minister Hoogervorst heeft deels
gelijk. De kwaliteitscyclus die wij
nastreven moet rond gemaakt
worden. Meten is een belangrijk
onderdeel van de cirkel, maar lastig
en niet het enige. Wij blijven stre-
ven naar hoge kwaliteit van zorg,
gebaseerd op richtlijnen en interne
indicatoren. 
Graag laten we zien wat we doen
en zijn we bereid mee te werken
aan externe indicatoren om inzicht
te geven in veiligheid, toegankelijk-
heid, effectiviteit en doelmatigheid.
Dit moet wel hanteerbaar zijn en
blijven in de zin van registratielast,
gebruik (leeswijzers) en effect
(ranglijsten).

Uit de Koepel Kwaliteit 

Indicatoren incontinentie 
JAN VAN LITH

VOORZITTER CIE. INDICATOREN
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Groot succespercentage bij chirurgische
behandeling van vulvair vestibulitis
syndroom   
In deze retrospectieve studie werden 155 patiënten geïncludeerd onder de 40 jaar waar-
bij een chirurgische behandeling van het vulvair vestibulitis syndroom (VVS) had
plaatsgevonden. Met behulp van telefonische enquêtes afgenomen 1 tot 4 jaar na opera-
tie, werden gegevens verzameld. Gemeenschap na de operatie bleek (statistisch signi-
ficant) vaker mogelijk (93% van de patiënten versus 78% voor operatie). Bij 62% van de
vrouwen was gemeenschap pijnloos na de operatie (95% CI 53-70%). 89% van de
vrouwen (95% CI 84-95%) zou de ingreep aanraden bij andere vrouwen. Meest gemelde
negatieve bijeffect (24%) bleek verminderde lubricatie tijdens gemeenschap, gevolgd
door de ontwikkeling van een cyste van Bartholin (6%). 
De auteurs concluderen dat na falen van de niet-operatieve benadering van VVS de
chirurgische benadering een goede optie is, vooral bij goed geselecteerde jonge
vrouwen. Om meer individueel gerichte behandeling voor de toekomst in te kunnen
stellen pleiten de onderzoekers voor meer prospectief onderzoek.

Betere overleving bij patiënten met 
ovariumcarcinoom indien operatie door
gynaecologisch oncologisch consulent  
In deze studie werden retrospectief gegevens verzameld van 680 patiënten met een epit-
heliaal ovariumcarcinoom tussen 1994 en 1997 in Noord-Nederland. Behandelingsresul-
taat werd bestudeerd in relatie tot opleidingsniveau van de operateur middels overle-
vingscurves. Primaire chirurgie werd bij 184 patiënten verricht door een gynaecologisch
oncoloog en bij 328 patiënten door een algemeen gynaecoloog. Gynaecologisch oncolo-
gen volgden meer nauwkeurig de chirurgische richtlijnen dan algemeen gynaecologen
(55% versus 33% [FIGO I-II]; 60% versus 40%  [FIGO III]). 
Bij meer patiënten kon door de gynaecologisch oncologen complete debulking worden
verricht bij FIGO stadium III (24% versus 12%). Na stratificering voor FIGO-stadium
bleek een betere 5-jaarsoverleving bij de groep patiënten geopereerd door gynaecolo-
gisch oncologen (86% versus 70% [FIGO I-II]; 21% versus 13% [FIGO III-IV]).
Hazard ratio voor patiënten geopereerd door gynaecologisch oncologen bleek 0.79 (95%
CI 0.61-1.03).
De auteurs concluderen dat operatieve behandeling van ovarium carcinoom door gyna-
ecologisch oncologen vaker volgens chirurgische richtlijnen gebeurt en dat dit leidt tot
meer complete debulking en betere overlevingsresultaten. 

Minder postterme bevallingen door strippen
in de 41e zwangerschapsweek 
In deze multicentre RCT werd het resultaat bestudeerd van herhaald strippen in de 41e
zwangerschapsweek op het aantal postterme bevallingen, en als tweede uitkomstmaat
eventuele negatieve effecten hiervan. 742 laag-risicozwangerschappen werden in de eer-
ste lijn geïncludeerd bij een AD van 41 weken. Patiënten werden gerandomiseerd voor
herhaald strippen (iedere 48 uur) of geen interventie. Herhaald strippen leidde tot
daling van het aantal postterme bevallingen (23% versus 41%; RR 0.57, 95% CI 0.46-0.71;
NNT 6 [95% CI 4-9]).
Dit betrof zowel de groep nulli- als multipara-patiënten. Negatieve bijeffecten waren
vergelijkbaar bij beide groepen, er werd echter wel een toename van ongecompliceerde
bloedingen gezien bij de interventiegroep. De obstetrische uitkomst was vergelijkbaar.
De auteurs concluderen dat strippen bij 41 weken een eenvoudige en effectieve methode
is die wereldwijd toegankelijk is. 

MAF Traas, RLM Bekkers, JMJ Dony,
M Blom, AWP van Haren, 

JCM Hendriks, ME Vierhout.
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vestibulitis syndrome. 
Obstet Gynecol 2006;107:256-62

NOBT Nederlands Onderzoek in Buitenlandse Tijdschriften

MJ Engelen, HE Kos, PH Willemse, 
JG Aalders, EG de Vries, 

M Schaapveld, 
R Otter, AG van der Zee. 

Surgery by consultant gynecologic
oncologists improves survival in
patients with ovarian carcinoma. 

Cancer 106(3):589-98

E de Miranda, JG van der Bom, 
GJ Bonsel, OP Bleker, FR Rosendaal.

Membrane sweeping and prevention of
post term pregnancy in low-risk

pregnancies: a randomised controlled
trial. BJOG 2006;113:402-408

AUTEUR: E.A. BOSS

E-MAIL: E.BOSS@MMC.NL



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, augustus 2006  1

REDACTIE
A.A.W. Peters, hoofdredacteur
C.D. de Kroon
H.P. Oosterbaan

Deelredacties gynaecologie
M.P.M. Burger
M.G.M. Bergmans

Deelredactie perinatologie
H.W. Bruinse
J. van Eyck
D. Oepkes
S.A. Scherjon
E.P.H.A. Vandenbussche

Deelredactie voortplantingsgeneeskunde
A.J. Goverde

REDACTIESECRETARIAAT NTOG
Mw. A. Wisse, 
Postbus 20075, 3502 LB Utrecht
Alle kopij dient ter beoordeling naar het redactie-
secretariaat te worden gezonden. Hier kunnen ook
de richtlijnen voor auteurs worden aangevraagd. 
E-mail: ntog@nvog.nl

UITGEVER, EINDREDACTIE EN ADVERTENTIES
DCHG Partner in medische communicatie
Zijlweg 70, 2013 DK Haarlem
Tel. (023) 551 48 88
www.dchg.nl
E-mail: info@dchg.nl

OPLAGE
1400 exemplaren, 10 x per jaar.

ABONNEMENTEN
Standaard € 175,- per jaar. Arts-assistent € 125,- per
jaar. Particulier € 157,50 per jaar. Buitenland € 260,- per
jaar. Studenten € 74,- per jaar. Losse nummer € 18,-.

Aanmelding, opzegging en wijziging van
abonnementen: 
DCHG Partner in medische communicatie, 
Zijlweg 70, 2013 DK Haarlem 
Tel.: 023-5514888, 
Fax: 023-5515522, 
E-mail: info@dchg.nl.

Abonnementen lopen automatisch door, tenzij
30 dagen voor de vervaldatum schriftelijk wordt
opgezegd. Adreswijziging: drie weken van tevoren
schriftelijk doorgeven.

AUTEURSRECHT EN AANSPRAKELIJKHEID
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar
gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij
electronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samen-
gesteld; evenwel kunnen uitgever en auteurs op
geen enkele wijze instaan voor de juistheid of vol-
ledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs
aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard dan ook, die het
gevolg is van bedoelde informatie. Gebruikers van
deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze
informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te
gaan op professionele kennis en ervaring en de te
gebruiken informatie te controleren.

AFBEELDING OMSLAG
De vrouwenfiguur op de voorzijde is van de hand
van Amedeo Modigliani. ©Getty Images

ISSN 0921-4011

Colofon

3 Primair behandelplan van het stadium IIIC- IV ovariumcarcinoom in Nederland: 
een vergelijking tussen derdelijns oncologische centra
E. Karsten, E.B.L. van Dorst, M.A.L. van Lankveld, M.A. van Eijkeren, P.O. Witteveen, W.P.Th.M. Mali, 
A.C. Ansink en P.H.M. Peeters

8 Een zwangere met een vaginaal ruimte-innemend proces
M.G.E. Bosch en Y.S. Kurniawan

10 Zijn de in Nederland gebruikte echografische groeicurven vergelijkbaar en correct?
M.J.H.A. De Reu-Cuppens

13 De rol van uterussparende chirurgische technieken bij 
het management van ernstige hemorragie postpartum
G.C.H. Metz, A. Kwee, P.H.M. van de Weijer en H.W. Bruinse

19 MRCOG part I nu ook in Nederland!
K.B. Kluivers, M.G.K. Dijksterhuis, M.G. Murphy en W.L. Ledger

22 Hector Treublezing 2006
L.W.A.R. Berger

25 LEMMoN audit; een pilotstudy naar het vóórkomen en beoordelen van ernstige 
maternale morbiditeit in Den Haag
J. van Dillen, J. Zwart, F. Lim, C. Vredevoogd, J. van Roosmalen

31 Boekbespreking: Gynaecologische laparoscopie: de basis
Ellen Everhardt

32 NOBT
E.A. Boss

Inhoud

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE

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

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



2 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, augustus 2006

Aan mijn muur hangt een Japans
houtsnijwerk
Het masker van een kwade demon, 
met goudlak
Beschilderd
Vol medeleven zie ik
De gezwollen aderen op het voorhoofd,
die vertellen
Hoeveel inspanning het kost kwaad te
doen
(Bertolt Brecht, vertaling van Martine
Vosmaer)

Het is vijftig jaar geleden dat Bertolt
Brecht in Berlijn overleed. In het
Amsterdamse Bos wordt één van zijn
favoriete stukken gespeeld: ‘De Goede
Mens van Sezuan’. Brecht stelt the-
ma’s aan de orde, zoals: ‘Goed zijn
voor een ander en voor jezelf, kan
dat? En zo ja, hoe dan? Met vriende-
lijkheid? Door hard te zijn? Vergeven
of afstraffen? Maakt hulp niet afhan-
kelijk? Hoe ver moet je gaan met
begrijpen, vergoedelijken, jezelf weg-
cijferen?’. Vragen die in de ‘echte
wereld’ allang doodberedeneerd zijn,
met wetenschappelijke bewijzen, met
woorden en begrippen als ‘realiteits-
zin’ of ‘marktwerking’, met het emo-
tionele gelijk van iemand die in wat
dan ook gelooft zonder enige twijfel
toe te laten.
Terwijl ik door het bejaardenhuis
waar mijn moeder verblijft loop en
zie hoe verpleegkundigen en vrijwil-
ligers rondhollen met flessen water,
koppen thee en goede bedoelingen
om de oudjes door de hittegolf heen
te loodsen, besteedt de televisie aan-
dacht aan het bedrijf maar meer nog
fenomeen ‘Business Process Out-
sourcing’. Gewoon de gevolgen van
het bejubelde en verguisde globalis-
me. Waar zijn de rijkste bedrijven en
waar wonen de armste, doch ijverig-
ste mensen? Daartussen verdelen we
het werk en de winsten. Ook op ons
gebied worden de röntgenfoto’s
reeds beschreven door collega’s in
India en worden onze verslagen 
uitgewerkt in kantoortuinen in
Bangaloore in India. Daar zullen
binnenkort ook wel de computer-

programma’s worden gemaakt die
de robots aansturen in onze endosui-
tes. ‘Want’, stelt een van onze topin-
dustriëlen in een recente lezing in
Amsterdam: ‘voor concurrentie zijn
drie begrippen van doorslaggevend
belang: kennis, kosten en flair’.
Hoe lang nog laten we deze groep
van zakenmensen en emeriti ook de
scenario’s in de gezondheidzorg
bepalen? Hoe lang laten we een
econoom als minister van Volks-
gezondheid met ‘experts’ als de heer
Scheepbouwer rapporten afleveren
waarin de gezondheidszorg, met
haar vele aspecten en dimensies,
wordt terug gebracht tot twee
dimensies waarin alleen nog maar
gesproken wordt over processen,
producten en kosten en bijna niet
over vertrouwen, respect, verant-
woordelijkheid en solidariteit? Hoe
moeten we gaan werken als louter
concurrentie en bedrijfsresultaat de
drijfveer wordt met de zorgverzeke-
raars als bewakers van het systeem?
In een uitzending van Buitenhof
bekritiseerde de voorzitter van de
Raad van Bestuur van het AMC zeer
bekwaam het rapport van de heer
Scheepbouwer. Ze deed dit in de
vorm van dilemma’s en keuzes, die
ik in mijn eigen woorden weergeef: 
Als het efficiënter en bedrijfsmatiger
moet, dan maar minder experts op
de EHBO, waar de meeste tijd wordt
doorgebracht met wachten op een
klant: weinig ‘DBC-kansen’ en wei-
nig winst. Overigens heeft een,
inmiddels emeritus, hoogleraar ver-
loskunde een lans gebroken (en echt
gebroken) voor de 24 uursaanwezig-
heid van een specialist in het zieken-
huis. In het kader van 24 uur optima-
le zorg en kwartetten: de obstetricus
met de perinatoloog en de gynaeco-
loog van de grote en kleine kaart met
de OHSS–gynaecoloog.

Als we elke maand uitvoerig moeten
rapporteren dan kunnen we de han-
den aan het bed vervangen door de
handen aan de computer. 
Als we moeten investeren in ICT kan

de vernieuwing niet doorgaan. Geen
nieuwe endosuites maar mega com-
puters en ICT-bedrijven over de
vloer. En voor de service en de com-
municatie zeker KPN? Hebt u wel
eens onverwachts dit bedrijf nodig
gehad en stonden dan ook alle
experts direct bij u op de stoep?
Als we de aandeelhouders tevreden
moeten stellen zullen we ons toch
met name richten op de winst-
gevende activiteiten. Dus wel
concurrentie maar dan tussen de zie-
kenhuizen en de ZBC en privéklinie-
ken en concurrentie om te kijken wie
het beste de dure patiënten buiten de
deur kan houden. Na natuurlijk uit-
voerig overleg met de ‘uit haar voe-
gen gebarste afdeling Qualy (quality
adjusted life year), welke in omvang
en belang zorgt voor een nieuwe
voortwoekerende bureaucratische
wortel in het medische bedrijf.

Het is niet verwonderlijk dat deze
voorzitter van de RvB van het AMC
een medicus is en de vorige voorzit-
ter was van de Stichting Hector
Treub. En laat de lezing van de laat-
ste laureaat nu net in deze aflevering
van het NTOG staan. En laat deze
prijswinner nu juist wel veel oog en
oor hebben voor de kwaliteit van de
zorg in haar vele dimensies in dit
gedenkjaar van een grondlegger van
onze vereniging. 
En was het niet Hector Treub die
vermaard was om zijn chirurgische vaar-
digheden, maar even scherp ontleedde
Treub de ziel van zijn patiënten en had
hij oog voor maatschappelijke aspecten en
problemen.

En was het niet Iejoor, die zei:
Verwacht geen waardering, eis het.
‘Als iemand soms wil klappen' zei Iejoor,
toen hij
uitgelezen was, 'dan kan dat nu'
Ze klapten allemaal.
'Dank je' zei Iejoor. 'Spontaan en Goed-
bedoeld
Applaus, maar om te zeggen:
donderend… Nee’

Editorial
Hoeveel platter kan de zorg worden?
LEX PETERS
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INLEIDING

In ons land wordt jaarlijks bij 1100
vrouwen een ovariumcarcinoom
vastgesteld, waarvan er 910 over-
lijden aan de gevolgen van deze
ziekte.1 In 2004 is een landelijke
richtlijn door de Werkgroep Onco-
logische Gynaecologie uitgegeven
ter verbetering van de behandeling
van het ovariumcarcinoom. Tot die
tijd werd het ovariumcarcinoom
volgens regionale of lokale richtlij-
nen behandeld. Zo was er voor
Midden-Nederland door het IKMN
(Integraal Kankercentrum Midden-
Nederland) in 1996 een regionale
richtlijn uitgegeven. 
Deze richtlijn geeft aan dat de hoge-
re stadia (IIb t/m IV) ovariumcarci-
noom met een combinatie van chi-
rurgie en chemotherapie behandeld
dienen te worden. Chirurgische
interventie heeft tot doel alle tumor-
weefsel te verwijderen. Men spreekt
van een optimale cytoreductie

indien de achtergebleven tumorme-
tastasen < 1 cm in doorsnede zijn.
Na chirurgische interventie wordt
gestart met platinum/ paclitaxel
eenmaal per drie weken. Indien de
primaire chirurgie niet optimaal
was, kan men besluiten na drie
kuren een intervaldebulking uit te
voeren. Na zes kuren stopt men met
de chemotherapie, maar het aantal
kuren kan tot negen aangevuld
worden.2 De landelijke richtlijn uit
2004 adviseert een identieke behan-
deling voor de hogere stadia ovari-
umcarcinoom, als de regionale
richtlijn van het IKMN uit 1996. In
deze landelijke richtlijn wordt aan-
gegeven dat er minimaal zes kuren
moeten worden toegediend.3

Internationaal bestaat er discussie
over het optimale aantal toe te die-
nen kuren bij het vergevorderde
ovariumcarcinoom.4,5,6,7

De besluitvorming rond het behan-
delplan van een ovariumcarcinoom-
patiënt in derdelijns oncologische

centra vindt plaats in een multidis-
ciplinair overleg. Hieraan nemen
gynaecoloog-oncologen, internist-
oncologen, radiotherapeuten, radio-
logen en pathologen deel. Op drie
momenten wordt het behandelplan
van een patiënt vastgesteld. Het
eerste moment is na de primaire
operatie, het tweede moment na
drie kuren en het derde moment na
zes kuren. Er wordt een beslissing
genomen over het uitvoeren van
een intervaldebulking en over het
aantal toe te dienen kuren. Bij het
tot stand komen van een behandel-
plan zijn de resultaten van de pri-
maire chirurgie, het klinische
beloop, het beloop van het CA-125
en abdominale CT-scans van
belang. In de richtlijnen worden
geen aanwijzingen gegeven wat de
rol is van deze parameters tijdens
deze beslismomenten. 
Onze studie vermeldt de resultaten
van een in 2001 verricht onderzoek
naar het primaire behandelplan van
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10 patiënten met een stadium IIIC-
IV-ovariumcarcinoom in zes derde-
lijns oncologische centra in Neder-
land en de rol van de CT-scan
daarin. Daarnaast is in twee centra
een vergelijking gemaakt tussen het
behandelplan in 2001 en het behan-
delplan in 2005, nadat er in 2004 een
landelijke richtlijn is uitgegeven. 

MATERIAAL & METHODEN

In de periode van juli 1995 tot
november 1997 werd een proefset
van tien patiënten met het ovari-
umcarcinoom stadium IIIC-IV gese-
lecteerd, van wie CT-scans, die op
verschillende tijdstippen tijdens de
behandeling gemaakt waren, voor-
radig waren. Al deze patiënten
waren behandeld in het Universi-
tair Medisch Centrum Utrecht vol-
gens de richtlijn van het IKMN uit
1996. 
De eerste keer heeft het onderzoek
plaatsgevonden in 2001 in zes van
de tien, willekeurig gekozen, der-
delijns oncologische centra in
Nederland, namelijk in het Acade-
misch Medisch Centrum Amster-
dam, Erasmus MC, Leids Universi-
tair Medisch Centrum, Universitair
Medisch Centrum Groningen, Uni-
versitair Medisch Centrum Utrecht
en in het Nederlands Kanker Insti-
tuut.  
In 2005 is het onderzoek opnieuw
uitgevoerd met dezelfde proefset
van tien patiënten in het Erasmus
MC en in het UMCU. Voor deze
twee centra werd gekozen vanwege
de grootste verschillen in behandel-
plan in de evaluatie van de data
verzameld in 2001. 
Tijdens het multidisciplinair over-
leg in de verschillende centra wer-
den de gegevens van de patiënten,
waaronder de resultaten van de
primaire chirurgie, het beloop van
het CA-125, het klinisch beloop en
de resultaten van een eventuele
intervaldebulking gepresenteerd. In
de casuïstiek werden op beslismo-
menten meerkeuzevragen gesteld
met betrekking tot het behandel-
plan. Het eerste beslismoment was
na de primaire operatie, het tweede
beslismoment was na het geven
van drie kuren, het derde beslismo-
ment na het ondergaan van zes
kuren en een vierde beslismoment
na het ondergaan van negen kuren
(indien van toepassing). Keuzemo-
gelijkheden voor het vervolg van

het behandelplan waren: aantal
kuren platinum/paclitaxel, chirur-
gie (intervaldebulking), starten
tweedelijns therapie of stoppen van
de behandeling. De presentatie
gebeurde in 2 sessies. Tijdens de
eerste sessie had men bij elk beslis-
moment de keuzemogelijkheid om
een CT-scan aan te vragen, maar de
resultaten daarvan werden niet
getoond. Daarna kwam de vraag
met betrekking tot het behandel-
plan.
De tweede sessie, die na vier weken
plaatsvond, was op dezelfde
manier opgebouwd, maar de volg-
orde van de patiëntenpresentatie
was veranderd. Het verschil met de
eerste sessie was dat nu op elk
beslismoment de CT-scans werden
getoond. Daarna volgde de meer-
keuzevraag met betrekking tot het
behandelplan.
Voor elke patiënt werd een vergelij-
king gemaakt van het gekozen
behandelplan in de verschillende
centra. Het gekozen behandelplan
is het behandelplan zoals dat in het
desbetreffende centrum zou zijn
gebruikt voor de behandeling van
de patiënt. Indien men aangaf geen
CT-scan aan te vragen, werd voor
de patiënt het behandelplan geko-
zen, zoals tijdens de eerste sessie
werd aangegeven. Indien men
aangaf wel een CT-scan aan te vra-
gen, werd voor de patiënt het
behandelplan gekozen, zoals in de
tweede sessie werd aangegeven.
Ook werd een vergelijking gemaakt
tussen het behandelplan zonder
kennis van de CT-scan (eerste ses-
sie) en het behandelplan met kennis
van de CT-scan (tweede sessie).
Daarnaast is nog een vergelijking
gemaakt tussen het gekozen behan-
delplan in 2001 en het gekozen
behandelplan in 2005 in het UMCU
en in het Erasmus MC. 

RESULTATEN

Patiëntkenmerken (tabel 1)
De patiënten die in de proefset
waren geselecteerd, varieerden in
leeftijd van 40-74 jaar (gemiddelde
leeftijd van 56,2 jaar). Acht patiën-
ten hadden een stadium IIIC ovari-
umcarcinoom, twee een stadium IV.
Bij vier van de tien patiënten was
een optimale primaire debulking
verricht, bij de overige zes was een
suboptimale primaire debulking
verricht. 

Gekozen behandelplan
De resultaten van het gekozen
behandelplan in de verschillende
centra staan gepresenteerd in tabel
2. Uit tabel 2 blijkt dat het behan-
delplan voor de patiënten in het
LUMC, het AMC en het UMCG
overeenkomt. Alle patiënten zou-
den zes kuren ondergaan en bij vier
patiënten zou een intervaldebul-
king worden uitgevoerd. 
In het behandelplan voor de patiën-
ten in het Erasmus MC valt op dat
alle patiënten negen kuren zouden
ondergaan. Daarnaast zou het Eras-
mus MC ook het grootste aantal
chirurgische ingrepen uit willen
voeren: zeven patiënten zouden een
intervaldebulking ondergaan. 
Na het Erasmus MC volgt het NKI
wat betreft het aantal chirurgische
ingrepen: zes patiënten zouden hier
een intervaldebulking ondergaan. 
Wat de hoeveelheid chemotherapie
betreft, volgt het UMCU op het
Erasmus MC: vier patiënten zou-
den hier negen kuren ondergaan en
één patiënt zou gaan starten met
tweedelijns therapie. 

Evaluatie door middel van CT-scan
In het Erasmus MC werd protocol-
lair bij elk beslismoment een CT-
scan aangevraagd. Het Erasmus
MC kwam daarbij op een aantal
van 33 CT-scans. In het UMCU, het
UMCG en het LUMC werden rela-
tief weinig CT-scans aangevraagd:
respectievelijk 6, 3 en 7. Het AMC
en het NKI vroegen aan het einde
van de behandeling standaard een

Leeftijd Debulking Stadium 
FIGO

Patiënt 1 44 jaar Optimaal IV
Patiënt 2 44 jaar Optimaal IIIC
Patiënt 3 40 jaar Optimaal IIIC
Patiënt 4 74 jaar Optimaal IIIC
Patiënt 5 70 jaar Suboptimaal:  IIIC

tumorresten >1cm
Patiënt 6 61 jaar Suboptimaal: IIIC

tumorresten >1cm
Patiënt 7 46 jaar Suboptimaal: IIIC

tumorresten >1cm
Patiënt 8 57 jaar Suboptimaal: IIIC

tumorresten >1cm
Patiënt 9 68 jaar Suboptimaal: IIIC

tumorresten >1cm
Patiënt 10 58 jaar Suboptimaal: IV

alleen biopten 
genomen

Tabel 1. Kenmerken van de 10 geselecteerde patiënten
in de proefset
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CT-scan aan en kwamen allebei aan
ongeveer evenveel aanvragen:
22 CT-scans voor het AMC en
18 CT-scans voor het NKI. 

Verschil behandelplan zonder en met
kennis van de CT-scan
De resultaten hiervan staan ver-
meld in tabel 3. Het blijkt dat de
kennis van een CT-scan het behan-
delplan in het LUMC en het Eras-
mus MC niet beïnvloedt. Het
UMCG verandert bij één patiënt
zijn behandelplan. Er wordt bij één
patiënt meer een intervaldebulking
uitgevoerd. 
Het AMC en het NKI veranderen
bij twee patiënten het behandel-
plan. In het AMC ondergaan er
twee patiënten minder een interval-
debulking. Het NKI voert bij twee
patiënten meer een intervaldebul-
king uit. Het UMCU verandert bij
vier patiënten het behandelplan.
Drie patiënten krijgen negen kuren
in plaats van zes kuren, en één
patiënt gaat starten met tweedelijns
therapie.
Zowel het NKI als het UMCU gaf
bij twee patiënten in het gekozen
behandelplan aan dat men geen
CT-scan nodig had om het verdere
beleid te bepalen. Tijdens de twee-
de sessie waarbij de CT-scan werd
getoond, besloot men dan toch tot
een andere behandeloptie dan werd
gekozen zonder kennis van de CT-
scan. 

Vergelijking gekozen behandelplan
2001 – 2005 in het UMCU en in het
Erasmus MC
De resultaten hiervan staan ver-
meld in tabel 4. Het blijkt dat het
gekozen behandelplan in 2005 in
het UMCU voor twee patiënten
anders is. In totaal wordt in 2005
één CT-scan meer aangevraagd.
Zowel het gekozen behandelplan,
als het aantal aangevraagde CT-
scans in 2005 in het Erasmus MC is
identiek aan het behandelplan en
het aantal aangevraagde CT-scans
in 2001. 

DISCUSSIE

Gekozen primair behandelplan
Onze studie laat zien dat er een
verschil is in primair behandelplan
van het stadium IIIC-IV-ovarium-
carcinoom in derdelijns oncologi-
sche centra in Nederland in 2001.
De oorzaak van dit verschil is niet

UMCU LUMC Erasmus MC AMC UMCG NKI
Patiënt 1 9 kuren 6 kuren 9 kuren 6 kuren 6 kuren 9 kuren

1 CT-scan 1 CT-scan 4 CT-scans 2 CT-scans 2 CT-scans 2 CT-scans
Patiënt 2 6 kuren 6 kuren 9 kuren 6 kuren 6 kuren 6 kuren

geen CT-scan geen CT-scan 3 CT-scans 1 CT-scan geen CT-scan 1 CT-scan
Patiënt 3 6 kuren 6 kuren 9 kuren 6 kuren 6 kuren 6 kuren

geen CT-scan geen CT-scan interval- 1 CT-scan geen CT- 1 CT-scan
debulking scans
3 CT-scans

Patiënt 4 6 kuren 6 kuren 9 kuren 6 kuren 6 kuren  6 kuren
geen CT-scan geen CT-scan 3 CT-scans 1 CT-scan geen CT-scan 1 CT-scan

Patiënt 5 6 kuren 6 kuren 9 kuren Eerst 9 kuren 6 kuren
interval- interval- interval- optimale interval- interval-
debulking debulking debulking cytoreductie debulking debulking
tweedelijns 2 CT-scans 4 CT-scans 6 kuren 1 CT-scan 3 CT-scans
therapie 3 CT-scans
1 CT-scan

Patiënt 6 6 kuren 6 kuren 9 kuren 6 kuren 6 kuren 6 kuren
interval- 2 CT-scans interval- 3 CT-scans geen CT-scan interval-
debulking debulking debulking
1 CT-scan 3 CT-scans 1 CT-scan

Patiënt 7 9 kuren 6 kuren 9 kuren 6 kuren 6 kuren 6 kuren
interval- interval- interval- interval- interval- interval-
debulking debulking debulking debulking debulking debulking
1 CT-scan 1 CT-scan 4 CT-scans  3 CT-scans geen CT-scan 3 CT-scans

Patiënt 8 6 kuren 6 kuren 9 kuren 6 kuren 6 kuren 6 kuren
geen CT-scan geen CT-scan interval- interval- geen CT-scan interval-

debulking debulking debulking
4 CT-scans 3 CT-scans 1 CT-scan

Patiënt 9 9 kuren 6 kuren 9 kuren 6 kuren 6 kuren 6 kuren
interval- interval- interval- interval- interval- interval-
debulking debulking debulking debulking debulking debulking
1 CT-scan geen CT-scan 4 CT-scans 3 CT-scans geen CT-scan 3 CT-scans

Patiënt 10 9 kuren 6 kuren 9 kuren 6 kuren 6 kuren 6 kuren
interval- interval- interval- interval- interval- interval-
debulking debulking debulking debulking debulking debulking
1 CT-scan 1 CT-scan 4 CT-scans 2 CT-scans geen CT-scan 2 CT-scans

Tabel 2. Gekozen behandelplan in de centra

UMCU LUMC Erasmus MC AMC UMCG NKI
- + plan - + plan - + plan - + plan - + plan - + plan

3 of 6 kuren
platinum/paclitaxel, 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
start tweedelijns 
therapie
6 kuren 
platinum/paclitaxel 5 3 4 6 6 6 0 0 0 4 5 5 6 6 6 3 1 3
9 kuren 
platinum/paclitaxel 0 2 1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Eerst cytoreductie, 
6 kuren 
platinum/paclitaxel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 kuren 
platinum/paclitaxel
intervaldebulking 2 0 1 4 4 4 0 0 0 6 4 4 3 3 3 6 8 6
9 kuren
platinum/paclitaxel 
intervaldebulking 3 4 3 0 0 0 5 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Tabel 3. Vergelijking behandelplan zonder en met kennis van de CT-scan. In het LUMC bijvoor-
beeld, krijgen 6 patiënten 6 kuren platinum/paclitaxel en 4 patiënten een intervaldebulking
indien de resultaten van de CT-scan niet bekend zijn. Als de resultaten van deze CT-scans wél
getoond worden, wordt voor dezelfde behandeling voor deze 10 patiënten gekozen.
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een retrospectieve studie naar de
invloed van de CT-scan bij de
beslissing om meer dan zes kuren
te geven, blijkt dat de CT-scan niet
van toegevoegde waarde is bij deze
beslissing. Er wordt dan met name
op het beloop van het CA-125 en de
resultaten van de primaire chirur-
gie gelet. 11,12

Een aantal centra gebruikt de CT-
scan, naast de andere parameters,
om een beslissing over een interval-
debulking te nemen. Het NKI, het
AMC, het UMCG en het UMCU
veranderen hun behandelplan met
betrekking tot een intervaldebul-
king indien zij een CT-scan maken. 
Er zijn geen studies gedaan naar de
voorspellende waarde van de CT-
scan bij een intervaldebulking, wel
is er een aantal studies gedaan naar
de voorspellende waarde van de
CT-scan bij een primaire debulking.
Deze studies geven aan dat de CT-
scan een bruikbaar middel is om te
voorspellen of een optimale cytore-
ductie uitgevoerd kan worden,
maar er kleven een aantal beperkin-
gen aan deze studies, zoals een lage
positief voorspellende waarde en
ingewikkelde scoringssyste-

men.13,14,15,16 Er is dus geen duidelijk-
heid over de voorspellende waarde
van de CT-scan bij een intervalde-
bulking. 
Uit de literatuur blijkt dus niet dui-
delijk een toegevoegde waarde van
de CT-scan bij de beslissing over
het aantal kuren of bij een interval-
debulking. Onze aanbeveling is om
kritisch te zijn bij het aanvragen
van CT-scans, zolang niet duidelijk
is bewezen wat de toegevoegde
waarde is van een CT-scan. 

CONCLUSIES

Onze conclusie is dat er zowel in
2001 als in 2005 verschillen zijn in
het primaire behandelplan van
patiënten met het stadium IIIC-IV-
ovariumcarcinoom in derdelijns
oncologische centra in Nederland,
waarbij men ook verschillend ge-
bruikmaakt van de CT-scan. Om
meer uniformiteit tussen de ver-
schillende centra te bereiken, zowel
wat betreft de primaire behandeling
als de evaluatie van de behande-
ling, zou de landelijke richtlijn het
maximale aantal toe te dienen
kuren, de intervaldebulking en het

het onderwerp van deze studie,
maar een reden zou kunnen zijn
dat in 2001 een landelijke richtlijn
ontbrak. Dit resulteerde indertijd
mogelijk in een nadrukkelijker
invloed van persoonlijke voorkeu-
ren voor al dan niet uitgebreidere
chirurgie en/of chemotherapie. Het
behandelplan in 2005 is echter in
vergelijking met 2001 in het Eras-
mus MC in het geheel niet, en in
het UMCU nauwelijks veranderd.
De grote verschillen tussen beide
ziekenhuizen zijn blijven bestaan.
De landelijke richtlijn, die in 2004 is
gepubliceerd op www.oncoline.nl,
heeft het beleid in deze twee zie-
kenhuizen dus niet drastisch veran-
derd. Om meer uniformiteit te
bereiken, zou men in de richtlijn
specifieker op een aantal behan-
delaspecten, zoals de indicatie voor
intervaldebulking en het aantal
chemotherapiekuren moeten
ingaan. 
In de literatuur is de toegevoegde
waarde van een meer uitgebreide
chirurgische behandeling niet een-
duidig. Er is een aantal studies dat
de winst van een intervaldebulking
evalueert. In één studie wordt een
winst van zes maanden beschreven
bij het uitvoeren van een interval-
debulking bij primair suboptimaal
geopereerde patiënten.8 In een
andere studie wordt aangegeven
dat er geen winst is voor de inter-
valdebulking, indien de primaire
operatie zo optimaal mogelijk door
een ervaren gynaecoloog-oncoloog
wordt uitgevoerd.9,10 

Het Erasmus MC en het UMCU zijn
de enige centra die enkele patiënten
met meer dan zes kuren platinum/
paclitaxel behandelen. Er is een
aantal studies dat het optimale aan-
tal kuren evalueert. Hierbij is geen
bewijs gevonden voor een langere
overleving bij het toedienen van
meer dan zes kuren. Bij het toedie-
nen van meer dan zes kuren treedt
wel meer toxiciteit op en tevens is
de kwaliteit van leven voor de
patiënt minder. 4,5,6,7

Evaluatie van het primaire behandel-
plan door middel van de CT-scan
Onze studie laat zien dat er ver-
schillend gebruikgemaakt wordt
van de CT-scan, zowel in 2001 als in
2005. In het UMCU wordt de CT-
scan, naast de andere parameters,
vooral gebruikt bij het besluit om
het aantal kuren te verhogen. Uit

UMCU, 2001 UMCU, 2005 Erasmus MC, 2001 Erasmus MC, 2005
Patiënt 1 9 kuren 9 kuren 9 kuren 9 kuren

1 CT-scan 2 CT-scans 4 CT-scans 4 CT-scans
Patiënt 2 6 kuren 6 kuren 9 kuren 9 kuren 

geen CT-scan geen CT-scan 3 CT-scans 3 CT-scans
Patiënt 3 6 kuren 6 kuren 9 kuren 9 kuren

geen CT-scan geen CT-scan intervaldebulking intervaldebulking
3 CT-scans 3 CT-scans

Patiënt 4 6 kuren 6 kuren 9 kuren 9 kuren
geen CT-scan geen CT-scan 3 CT-scans 3 CT-scans

Patiënt 5 6 kuren 6 kuren 9 kuren 9 kuren
intervaldebulking 2 CT-scans intervaldebulking intervaldebulking
tweedelijnstherapie 4 CT-scans 4 CT-scans
1 CT-scan

Patiënt 6 6 kuren 6 kuren 9 kuren 9 kuren
intervaldebulking geen CT-scan intervaldebulking intervaldebulking
1 CT-scan 3 CT-scans 3 CT-scans

Patiënt 7 9 kuren 9 kuren 9 kuren 9 kuren
intervaldebulking intervaldebulking intervaldebulking intervaldebulking
1 CT-scan 2 CT-scans 4 CT-scans 4 CT-scans

Patiënt 8 6 kuren 6 kuren 9 kuren 9 kuren
geen CT-scan geen CT-scan intervaldebulking intervaldebulking

4 CT-scans 4 CT-scans
Patiënt 9 9 kuren 9 kuren 9 kuren 9 kuren

intervaldebulking intervaldebulking intervaldebulking intervaldebulking
1 CT-scan geen CT-scan 4 CT-scans 4 CT-scans

Patiënt 10 9 kuren 9 kuren 9 kuren 9 kuren
intervaldebulking intervaldebulking intervaldebulking intervaldebulking
1 CT-scan 2 CT-scans 4 CT-scans 4 CT-scans

Tabel 4. Vergelijking van het gekozen behandelplan in 2001-2005  in het UMCU en in 
het Erasmus
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gebruik van de CT-scan moeten
specificeren. Hiervoor is het nodig
dat nader onderzoek wordt gedaan
naar de winst van een meer uitge-
breide behandeling en evaluatie.
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during multidisciplinary team meetings in six
oncology centres.
Multiple-choice questions regarding manage-
ment and evaluation were asked. In 2001, this
was done in  six centres, with repeat sessions in
two centres in 2005. 
Results: In five out of six centres, standard treat-
ment consisted of surgery and six courses of
chemotherapy. In one centre, the standard
number of courses was nine.  The number of
CT scans per patient varied from three to thir-
ty-three. In three centres, CT scan results did
not have an impact on further management. In
the other three centres, management was some-
times changed. The results of the repeat study
in 2005, performed in two centres, were similar
to the earlier results.
Conclusions: In 2001, differences between refer-
ral centres in management of advanced ovarian
cancer and the impact of CT scan results were
obvious. In 2005, despite the introduction of a
national guideline, this remained essentially
unchanged. More detailed guidelines may
result in a more uniform management.

TREFWOORDEN
ovariumcarcinoom, behandeling, CT-scan

GEMELDE (FINANCIËLE) 
BELANGENVERSTRENGELING:
Geen

CORRESPONDENTIEADRES: 
Prof. dr. P.H.M. Peeters
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Tel. 030-2509363
P.H.M.Peeters@umcutrecht.nl

SAMENVATTING 
Doel: Vergelijken van de rol van CT-scan in het
beleid bij ovariumcarcinoom stadium IIIC-IV in
zes oncologische centra.
Methode: Presenteren van gegevens van tien
patiënten tijdens multidisciplinair overleg in
zes oncologische centra. Stellen van meerkeu-
zevragen over behandelplan en evaluatie. De
sessies hebben in 2001 in zes centra plaatsge-
vonden en zijn in 2005 herhaald in twee centra.
Resultaten: In vijf van de zes centra bestaat de
standaardbehandeling uit chirurgie en zes
kuren chemotherapie, in een centrum worden
negen kuren gegeven. Intervaldebulking wordt
verricht op individuele basis. Het aantal aange-
vraagde CT-scans varieert van drie tot drieën-
dertig. In drie centra heeft de CT-scanuitslag
nauwelijks invloed op het behandelplan; in de
andere drie soms wel. In de twee centra waar
het onderzoek in 2005 is herhaald, bleek het
beleid ongewijzigd te zijn.
Conclusie: In 2001 zijn verschillen vastgesteld in
het primaire behandelplan van het ovariumcar-
cinoom stadium IIIC-IV en de rol van de CT-
scan daarin. In 2005, na het invoeren van de
landelijke richtlijn, was het beleid in twee
opnieuw onderzochte centra ongewijzigd.
Mogelijk kan een meer gedetailleerde richtlijn
leiden tot een meer uniform behandelplan.

SUMMARY
The impact of CT scan results on the manage-
ment of advanced ovarian carcinoma in the
Netherlands: a comparison between six refer-
ral centres. 
Objective: To compare the influence of CT scan
results on the management of patients with
advanced ovarian cancer in six  referral centres.
Methods: Data of ten patients were presented
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INTRODUCTIE

Het cellulair angiofibroom is een
relatief nieuwe histologische diag-
nose. Bij vrouwen manifesteert
deze benigne tumor zich vaak in de
pre-menopauze, en wordt voorna-
melijk in de vulva aangetroffen. Tot
op heden is de onderbeschreven
casus de enige waarbij sprake is
van een baringsbelemmering als
gevolg van het cellulair angio-
fibroom.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 25-jarige G1P0, met blanco
voorgeschiedenis, werd verwezen
naar de polikliniek obstetrie en
gynaecologie bij een zwanger-
schapsduur van 30 weken wegens
een pijnloze, prolaberende vaginale
zwelling. Deze bestond sinds een
dag en was ontstaan na een druk-
verhogend moment. 
Bij lichamelijk onderzoek werd een
gezonde zwangere vrouw gezien.
De fundushoogte was conform de
zwangerschapsduur. De foetale cor-
tonen waren positief. Bij vaginaal
toucher werd een breed gesteelde,
vast-elastische, cysteuze zwelling
gevoeld, die uitging van de rechter-
vaginavoorwand. De zwelling had
een benigne aspect. Op de trans-
vaginale echo werd een gesteelde,
echo-arme structuur gezien van 5-6
cm doorsnede, die aan de voor en
achterkant met de probe gepas-
seerd kon worden. Onder de werk-
diagnose epidermale cyste of Gärt-
nerse cyste, werd er een expectatief
beleid gevoerd. Nadien had patiën-
te geen toename van de klachten.
Bij een zwangerschapsduur van 41
weken en 5 dagen kwam patiënte
spontaan in partu. Na 5 uur was
volledige ontsluiting bereikt met
het caput ingedaald tot Hodge 3.

De vaginale zwelling lag dorsaal
van het caput, dusdanig dat een
verdere indaling niet mogelijk was.
Na een uitdrijvingsduur van 40
minuten werd er, ondanks goede
weeën en perstechniek, geen
progressie gezien. De tumor werd
vervolgens gepuncteerd, met als
doel de omvang te verminderen. Er
was echter geen vocht uit te krijgen.
Op proef werd een vacuümextrac-
tie verricht op de operatiekamer.
Ook hier werd nauwelijks progres-
sie gezien, waarna werd overge-
gaan op een secundaire sectio
caesarea. Deze verliep ongecompli-
ceerd. Er werd een jongetje geboren
met een gewicht van 3400 gram en
een goede start (AS 9-10). Na de
sectio caesarea werd de zwelling
vaginaal geëxploreerd en geëxci-
deerd. Er was sprake van een vast-
elastische massa met een afmeting
van 12 x 8 cm. Deze werd opge-
stuurd naar PA voor diagnostiek. Er
bleek sprake te zijn van een cellu-
lair angiofibroom. Het preparaat
werd gereviseerd door dr. Fletcher
in Boston, VS, waarbij hij gelijke
bevindingen constateerde. Bij
speculumonderzoek postpartum
werden geen bijzonderheden
gevonden.

CELLULAIR
ANGIOFIBROOM

Het cellulair angiofibroom is een
benigne mesenchymale tumor die
in 1997 door Nucci et al. voor het
eerst werd beschreven.1 De twee
voornaamste componenten van
deze tumor zijn spoelvormige
cellen en prominente vasculatuur.1-5

(Zie foto). In de afgelopen jaren zijn
er enkele case reports verschenen,
daarnaast is er recent een artikel
verschenen, die 51 casussen
beschrijft van het cellulair angio-

fibroom.3,5-10 Het cellulair angio-
fibroom heeft een vergelijkbare
incidentie wat betreft volwassen
vrouwen en mannen, hoewel bij
vrouwen de gemiddelde leeftijd
lager ligt dan bij mannen (50 vs 70
jaar).3 Ongeveer 70% van de tumo-
ren is gelokaliseerd in de vulva en
het inguinoscrotale gebied.3,11 Bij
vrouwen is de tumorgrootte gerin-
ger (gemiddeld 2,8 cm) dan bij
mannen (gemiddeld 7,0 cm).3 De
meeste laesies bevinden zich in
oppervlakkig weefsel, met uitzon-
dering van één geval, waarbij de
tumor was gelokaliseerd in het
retroperitoneum.3 De behandeling
bestaat uit complete lokale excisie.
Er is slechts één geval bekend,
waarbij sprake was van een
recidief.8

Histologisch bestaat deze goed-
afgrensbare tumor uit spoelvormi-
ge cellen met daartussen prominen-
te vaten met verdikte en hyaline
wanden. Ook worden in de laesie
soms vetcellen aangetroffen. De
spoelvormige cellen hebben ovale
tot fusiforme nuclei en gering, licht
eosinofiel cytoplasma met onduide-
lijke begrenzing. Het stroma bestaat

Een zwangere met een vaginaal
ruimte-innemend proces
M.G.E. BOSCH1 EN Y.S. KURNIAWAN2

1 ASSISTANT-GENEESKUNDIGE MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN, LEEUWARDEN

2 GYNAECOLOOG, MARTINI ZIEKENHUIS, GRONINGEN.

De 2 voornaamste componenten van het cellulair
angiofibroom zijn spoelvormige cellen en prominente
vasculatuur.
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uit dunne, licht eosinofiele vezels.
De term ‘cellulair angiofibroom’ is
gebaseerd op de twee meest opval-
lende kenmerken van deze tumor:
de bloedvaten en de uniforme
stromale cellen. De kleuringen voor
desmine, actine, S100, keratine en
epitheelmembraanantigen zijn
negatief, hoewel in zeldzame geval-
len positieve kleuringen voor des-
mine en actine wordt gemeld. De
kleuringen voor vimentine is
positief en die voor CD 34 is soms
positief. 
Expressie van oestrogeen- en pro-
gesteronreceptoren zijn gemeld bij
cellulaire angiofibroma, angiomyo-
fibroblastoma, cellulaire stromale
poliepen en agressieve angiomyxo-
ma (allen mesenchymale tumoren).
Dit suggereert dat hormonale
invloeden een rol spelen in de
pathogenese van deze verschillen-
de neoplasmata. Anderzijds kan het
een uiting zijn van de oestrogeen-
en progesteronreceptoren die nor-
maalgesproken voorkomen in de
subepitheliale mesenchymale cellen
van de vrouwelijke tractus geni-
talis. Hoewel cellulaire angiofibro-
men niet systematisch zijn onder-
zocht op de aanwezigheid van
hormonale receptoren, komt het
merendeel van deze laesies voor bij
pre-menopauzale patiënten. Daar-
naast is een casus beschreven,
waarbij sprake was van een vulvair
cellulair angiofibroom bij een 77-
jarige patiënte die langdurig oestro-
geen therapie had ontvangen.9

Tevens is een casus van een vulvair

cellulair angiofibroom bij een 
49-jarige patiënte beschreven, waar-
bij de kleuring voor oestrogeen- en
progesteronreceptoren sterk posi-
tief was.8 Hier staat tegenover dat
het cellulair angiofibroom, dat
gelokaliseerd was in de subcutis
van de thorax, geen kleuring ver-
toonde voor oestrogeen- en proge-
steronreceptoren. 
Bij de differentiaaldiagnose horen
o.a. het angiomyofibroblastoma,
agressief angiomyxoma, perineuro-
ma, spoelcellipoom, gladde spier-
celtumoren, fibro-epitheliale stro-
male poliep en solitaire fibreuze
tumoren. Vanwege de overlappen-
de histologische kenmerken kan
een nauwkeurige diagnose soms
moeilijk te stellen zijn.

CONCLUSIE

Het cellulair angiofibroom is een
relatief nieuwe histologische diag-
nose van een fibromateuze tumor.
Er zijn tot op heden nog maar wei-
nig gevallen van beschreven. Bij
vrouwen manifesteert deze tumor
zich in de pre-menopauzale leeftijd
en wordt voornamelijk in de vulva
aangetroffen. Opvallend bij deze
casus is de jeugdige leeftijd van
patiënte (25 jaar) en de ruime afme-
ting van de tumor (12 x 8 cm). De
invloed van oestrogenen in de
zwangerschap zou mogelijk de oor-
zaak kunnen zijn van deze grote
afmeting. In de literatuur is de rol
van oestrogeenreceptoren nog niet
voldoende beschreven. 

Tot op heden is bovenbeschreven
casus de enige, waarbij sprake was
van een baringsbelemmering als
gevolg van (de ligging en de af-
meting van) het cellulair angio-
fibroom. Een MRI-, of CT-scan pre-
partaal had mogelijk meer inzicht
gegeven in de grootte van de tumor
en een biopt in de aard van de
laesie. Had men de histologische
diagnose eerder gesteld, dan was
een vaginale proefbaring een optie
gezien de elasticiteit van de laesie. 

Met dank aan mevr. dr. N. de Boer voor
haar commentaar.

Referenties op te vragen bij de auteur.

SUMMARY
Cellular angiofibroma is a recently described
histologically distinctive benign mesenchymal
neoplasm composed of 2 principal compo-
nents, the cellular spindle cell component and
prominent stromal blood vessels. It chiefly
involves the vulval region. Complete local exci-
sion appears to be the adequate treatment.
Recurrence is rare. We describe a case of a preg-
nant woman whose delivery was complicated
by a vaginal cellular angiofibroma.
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Een van de belangrijkste terreinen
waarop echoscopisch onderzoek
bijdraagt aan de prenatale zorg is
bij de controle op de foetale groei
door middel van biometrie: het
meten van de kruin-romplengte
(crown-rump length, CRL), de
doorsnede van het foetale hoofd
(distantia biparietalis, DBP), de
hoofdomtrek (head circumference,
HC), de buikomtrek (abdominal
circumference, AC) en de femur-
lengte (femur length, FL). 

Immers, bij een niet onbelangrijk
deel van de zwangeren, staat of valt
de (vroege) diagnose voor intra-
uterine groeiretardatie (IUGR) met
een correcte en nauwkeurig uitge-
voerde biometrie. De waarde van
deze nauwkeurigheid komt pas
goed tot uiting wanneer de meetre-
sultaten worden weergegeven in
daaraan gerelateerde referentiecur-
ven.

Voor zorgverleners in de obstetrie
is het dus uitermate belangrijk dat
zij – ook met betrekking tot echo-
scopische evaluatie van de foetus –
een en dezelfde taal spreken wan-
neer het gaat om het schatten van
de foetale groei.

En juist op dit punt is gebleken dat
wij in Nederland al jarenlang een
probleem hebben: er zijn namelijk
ten minste 4 verschillende referen-
tiecurven in omloop. Dit zijn de

Zijn de in Nederland gebruikte
echografische groeicurven
vergelijkbaar en correct ?
P.A.O.M. DE REU1,  DR R.J.M. SNIJDERS2, DR H.P. OOSTERBAAN3, DR L.J.M. SMITS4, M.J.H.A.DE REU-CUPPENS1 EN

PROF DR J.G. NIJHUIS5

1 VERLOSKUNDIG CENTRUM MIDDEN BRABANT - BOXTEL.   

2 FMF NETHERLANDS, NOORDMOLENWERF 133, 3011 DC ROTTERDAM

3 AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS - ‘S HERTOGENBOSCH 

4 CAPACITEITSGROEP EPIDEMIOLOGIE, UNIVERSITEIT MAASTRICHT. 
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referentiecurven van Chitty et al. uit
1994 1-4, de referentiecurven van
Nicolaides en Snijders eveneens uit
1994 5, de referentiecurven van
Nicolaides uit 1992 – ook wel (ten
onrechte) de NVOG-curven
genoemd 6 en de curven van
Snijders uit 1994 zoals deze zijn
weergegeven in het leerboek
‘Echoscopie in de Verloskunde en
Gynaecologie’ in 2003 7.

Dit is geen bezwaar zolang alle ver-
loskundige zorgverleners voor het
beoordelen van de foetale groei bij
dezelfde zwangere ook consequent
dezelfde referentiecurven gebrui-
ken. Wanneer echter bij een en
dezelfde zwangere door verschil-
lende zorgverleners ook verschil-
lende referentiecurven worden
gebruikt, kan dit een verwarrend
effect hebben (figuur 1 + 2). 

Zo kan het gebeuren dat de foetus
bij de ene beoordeling groeiver-
traagd lijkt, terwijl bij het gebruik
van een andere curve, de metingen
binnen de norm vallen. Dit schept
niet alleen verwarring tussen de
zorgverleners onderling, maar ver-
oorzaakt mogelijk ook onnodige
onrust bij de zwangere zelf.

De meest gebruikte curven zijn de
zgn. NVOG-curven (DBP, AC, HC
en FL) die middels software in tal
van echo-apparaten zijn inge-
bouwd. Deze zouden gebaseerd
zijn op een transversaal onderzoek
(N=40) uit de kliniek van Prof.
Nicolaides te Londen uit 1992 6. De
computeruitdraai (die bijvoorbeeld
als documentatie na onderzoek
wordt toegestuurd aan de aan-
vrager) suggereert dat deze curven
gebaseerd zijn op een publicatie
van Nicolaides uit 1992. Deze
publicatie bleek echter niet te ach-
terhalen, en na lang speuren zelfs
niet te bestaan (Nicolaides, per-
soonlijke mededeling). Op zich is er
weliswaar niets feitelijk fout aan de
curven, maar de oorsprong ervan is
op zijn zachtst gezegd wazig.  

Daarnaast worden tabellen
gebruikt die afkomstig zijn uit het
Nederlands leerboek ‘Echoscopie in

de verloskunde en gynaecologie’.
Hier blijkt wel sprake te zijn van
een echte fout. Deze tabellen zou-
den theoretisch gebaseerd zijn op
een publicatie van Snijders en
Nicolaides uit 1994. Als we echter
de tabellen in het leerboek vergelij-
ken met de originele tabellen, dan
valt op dat de zwangerschapsduur
bij elke waarde 3,5 dag verschoven
is. Dit is het gevolg van het feit dat
de gemiddelde waarden bij bijvoor-
beeld 20+0 tot 20+6 weken zoals
aangegeven in de originele publica-
tie, in het leerboek worden weerge-
geven als gemiddelde bij 20+0
weken.

De onderlinge verschillen lopen
ook behoorlijk op: zo is de P-95 AC
bij 40 weken zwangerschapsduur
op de curve van Snijders en Nico-
laides 389 mm terwijl dit op de
NVOG-curve 369 mm is. Een ver-
schil van 2 cm! Voor de P-5 ligt het
verschil tussen de beide curven
weliswaar ‘slechts’ op 1,1 cm
(respectievelijk 310 versus 299 mm)
maar een dergelijk verschil op die
termijn is toch significant, zeker in
het licht van een mogelijke IUGR.

Ten behoeve van de uniformiteit en
onderlinge vergelijkbaarheid is van
belang dat in alle apparatuur en
formulieren gebruik wordt
gemaakt van gevalideerde referen-
tiewaarden. Dit zal bijdragen tot
meer duidelijkheid onder beroeps-
beoefenaren en wellicht tot minder
onrust bij de zwangeren. De
auteurs voelen zich niet geroepen
om in hun positie een specifieke
groep referentiecurven voor ge-
bruik in Nederland te propageren.
Zij willen alleen wijzen op de niet
geringe verschillen tussen de in
gebruik zijnde curven, de onvol-
komenheden in het leerboek en de
toch wat schimmige afkomst van
de zogenaamde NVOG-curve.
Daarnaast achten zij het wel zeer
wenselijk om gynaecologen en
verloskundigen er op te wijzen dat
de huidige onduidelijkheid in deze
materie kan leiden tot verwarring
bij zorgverleners en onrust bij
zwangeren. 

De werkgroep foetale echoscopie
van de NVOG werd inmiddels van
deze bevindingen op de hoogte
gesteld en zal binnenkort met ad-
viezen komen welke curven voor-
taan in Nederland te gebruiken.
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INLEIDING

Ernstige postpartum hemorragie is
een complicatie die in de westerse
wereld verantwoordelijk is voor
circa 10% van de maternale sterfte 1.
De meest voorkomende oorzaak is
een atonie van de uterus, hoewel er
een toename lijkt te zijn van de
placenta praevia en de placenta
accreta als oorzaak van de ernstige
postpartum hemorragie 2,3. Placenta
praevia/accreta is daarbij de
belangrijkste risicofactor voor een
peripartum hysterectomie 2,3. De
behandeling van een (ernstige)
postpartum hemorragie omvat
naast een aantal conservatieve
maatregelen en technieken ook chi-
rurgische technieken. 
We zullen een drietal casus met
ernstige postpartum hemorragie
bespreken. Vervolgens wordt inge-
gaan op de behandeling ervan,
waarbij de nadruk zal liggen op een
aantal uterussparende chirurgische
technieken.

CASUS 1

Een 31-jarige vrouw, gravida 1, was
zwanger van een bichoriale gemelli
na ICSI. Bij een AD van 35+2 werd
patiënte opgenomen vanwege een
afbuigende groei van het tweede
kind met daarbij een pathologisch
veranderde Doppler van de A.
umbilicalis. Tijdens de opname ont-
wikkelde zij een pre-eclampsie met

een diastolische tensiestijging van
70 mmHg naar 95 mmHg en daar-
bij een maximale eiwituitscheiding
van 1,1 gram/24uur.
Bij een AD 37+1 raakte patiënte
spontaan in partu. Vanwege plaats-
gebrek werd zij overgeplaatst naar
een andere kliniek. Hier beviel zij
vlot van het eerste kind, een zoon
van 2910 gram, AS 8/10. Vanwege
verdenking op foetale nood van het
tweede kind (in stuitligging) werd
een secundaire sectio onder spinale
analgesie verricht. Hierbij werd een
dochter geboren van 2215 gram, AS
7/9. De placenta werd zonder pro-
blemen manueel verwijderd, bij
natasten werden geen bijzonderhe-
den gevonden. Tijdens de sectio
was er ruim bloedverlies, een atone
uterus die behandeld werd met
intraveneuze uterotonica in de
vorm van oxytocine en sulproston.
Na de sectio persisteerde het zeer
forse (vaginale) bloedverlies. Bij
inspectie van de vagina en de cer-
vix werden geen laceraties gezien.
Vervolgens werd het cavum uteri
stomp nagecuretteerd waarna met
behulp van twee grote gazen het
cavum getamponneerd werd.
Patiënte had inmiddels 8 PC’ s en 3
FFP’s gekregen en was hemodyna-
misch stabiel. Het bloedverlies
bleef echter zeer ruim. Hierop werd
patiënte teruggeplaatst naar het
verwijzend ziekenhuis voor embo-
lisatie. Bij binnenkomst was patiën-
te hemodynamisch stabiel met nog

steeds zeer ruim bloedverlies,
ondertussen had patiënte 12 PC’s
gekregen. Hierop werd besloten te
emboliseren. Op de angiokamer
werden de de arteriae uterinae
geëmboliseerd. Ook hierna persi-
steerde echter het bloedverlies
waarop besloten werd tot een hys-
terectomie. De adnexa bleven in
situ. Post operatief werd patiënte
opgenomen op de IC. De volgende
dag werd er in verband met een
nabloeding een relaparotomie
gedaan waarbij een bloedend vat
ter plaatse van het lig. latum werd
onderbonden. Patiënte kreeg in
totaal 36 PC’s, 14 FFP’s en 6 eenhe-
den trombocyten. Na 5 dagen ver-
liet patiënte de IC en na 15 dagen
verliet zij in redelijk goede conditie
het ziekenhuis.
Bij PA-onderzoek van de uterus
bleek dat er sprake is geweest van
een placenta accreta.

CASUS 2

Een 30-jarige vrouw, gravida 1, had
een ongestoorde zwangerschap. Bij
een amenorroeduur van 39 weken
en 6 dagen beviel zij spontaan van
een dochter van 2725 gram (thuis).
De ontsluitingsfase duurde 18 uur,
de uitdrijving 2 uur. Postpartum
werd zij ingestuurd vanwege een
retentio placentae met een fluxus.
Onderweg naar het ziekenhuis
werd de placenta alsnog spontaan
geboren. Patiënte kwam in shock

De rol van uterussparende
chirurgische technieken bij 
het management van ernstige
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binnen, geschat bloedverlies 3 liter
met een atone uterus ondanks
intraveneuze oxytocine. Er werd
besloten tot inspectie en natasten
onder narcose. Hierbij werd een
kleine placentarest verwijderd en
vervolgens werd er stomp nagecu-
retteerd. Ondanks uterotonica en
tamponneren van de uterus met
een breed harmonicagaas persi-
steerde het bloedverlies. Na stabili-
satie van patiënte werd overgegaan
tot embolisatie van de arteriae ute-
rinae. Echter ook hierna bleef zij
ruim vloeien, waarna besloten
werd een laparotomie te verrichten
middels een mediane onderbuikin-
cisie. Er werd gekozen voor staps-
gewijze devascularisatie van de
uterus. Hierbij werden de arteriae
uterinae beiderzijds onderbonden
en daarna ook beide arteriae ovari-
cae. Hierna stopte het bloedverlies.
Geschat totaal bloedverlies bedroeg
14 liter. Patiënte kreeg in totaal 20
PC’s , 6 FFP’s en 3 eenheden trom-
bocyten.
Patiënte werd gedurende 2 dagen
op de Intensive Care Unit opgeno-
men en 6 dagen postpartum ging
zij in goede conditie naar huis.
Echoscopisch werd een 8 weken
postpartum flow in beide arteriae
uterinae aangetoond. 14 maanden
later was patiënte opnieuw zwan-
ger. Bij een zwangerschapsduur
van 24 weken werd er in beide arte-
riae uterinae een normale doppler
flow vastgesteld. De zwangerschap
verliep verder ongecompliceerd. Bij
een amenorroeduur van 39 weken
en 4 dagen beviel zij, na inleiding
met oxytocine, van een gezonde
zoon van 3850 gram. Postpartum
was er sprake van een (milde) ato-
nie, die met uterotonica afdoende
behandeld werd, hierbij bedroeg
het bloedverlies 800 ml.

CASUS 3

Een 30-jarige vrouw, gravida 1, met
een ongestoorde zwangerschap. Bij
een AD van 40+1 was er sprake van
sinds 72 uur gebroken vliezen zon-
der dat de baring op gang was
gekomen. Besloten werd patiënte in
te leiden, maar er bleek sprake van
een volstrekt onrijpe cervix. Tot
tweemaal toe werden prostaglandi-
nen (dinoproston) toegediend, ech-
ter zonder enig resulaat. Hierop
werd besloten om een sectio caesa-
rea te verrichten. Hierbij werd een

zoon geboren van 3800 gram, AS
9/10. De sectio verliep ongecompli-
ceerd met 700 cc. bloedverlies. In
aansluiting op de sectio ontstond er
een hemorragie op basis van een
atone uterus, die niet reageerde op
conservatieve maatregelen waaron-
der oxytocine en sulproston intra-
veneus. Bij 2500 ml bloedverlies
werd besloten tot een relaparoto-
mie. De uterus werd geopend via
het sectiolitteken. Er was sprake
van diffuus bloedverlies op basis
van een atonie. Bimanuele compres-
sie van de uterus gaf een duidelijke
vermindering van het bloedverlies.
Hierop werd besloten tot het aan-
leggen van een B-Lynch-hechting,
waarna het vloeien vrijwel stopte.
Hierna werd de buik gesloten.
Patiënte vloeide toen normaal. Het
totale bloedverlies werd geschat op
ca. 5 liter. Patiënte kreeg in totaal 8
SAGM’s, 3 FFP’s en stollingsfacto-
ren. Het postoperatieve herstel was
vlot en ongecompliceerd en 5 dagen
postpartum ging patiënte in goede
conditie naar huis.

MANAGEMENT

Bij het adequaat behandelen van
een ernstige postpartum hemorra-
gie is het van belang dat de speci-
fieke oorzaak van de hemorragie zo
snel mogelijk wordt vastgesteld. De
belangrijkste oorzaken van ernstige
postpartum hemorragie zijn: atonie
van de uterus, retentio placentae
(inclusief de placenta accreta), lace-
raties van het baringskanaal (inclu-
sief  uterusruptuur) en pre-existen-
te of ontstane stollingsstoornissen.
De evaluatie en behandeling van
een postpartum hemorragie in aan-
sluiting op een vaginale baring zal
anders zijn dan bij een hemorragie
die optreedt tijdens of na een sectio
caesarea.

Evaluatie/conservatieve behande-
ling van een hemorragie bestaat uit
de volgende onderdelen: 
- uterusmassage; 
- blaaskatheterisatie;
- inspectie placenta op compleet-

heid (indien niet compleet of bij
twijfel direct natasten); 

- toediening van uterotonica;
- inspectie van vulva, vaginawand

en cervix;
- natasten (ook bij ogenschijnlijk

complete placenta).

Van groot belang is het op peil hou-
den c.q. herstellen van het intravas-
culaire volume. Hiervoor kunnen
colloïde (gelofusine®) oplossingen
of kristalloïde oplossingen, zoals
Ringer-lactaat of NaCl 0,9% worden
gebruikt. Hierbij moet worden
opgemerkt dat het gebruik van col-
loïde oplossingen beperkt dient te
worden tot maximaal 1500 cc. Bij
bloedverlies van meer dan 2 liter is
het raadzaam ook direct bloedpro-
ducten toe te dienen in de vorm
van erythrocytenconcentraat, FFP’s
en eventueel trombocyten teneinde
ook de stolling te corrigeren.

Verder moet de contractietoestand
van de uterus optimaal
worden/blijven. Ook bij bloedin-
gen die niet primair op een atonie
van de uterus berusten, treedt
secundair vaak alsnog een atonie
op. Oxytocine intraveneus toege-
diend is het uterotonicum van eer-
ste keus. Bij onvoldoende effect
hiervan kan sulproston (Nalador®)
intraveneus of direct in het myome-
trium gegeven worden. Ook het
rectaal toedienen van 800 micro-
gram misoprostol kan de contrac-
tietoestand van de uterus bevorde-
ren. Het gebruik van methergine
kan spasmen van de coronairvaten
veroorzaken. Sterfte als gevolg van
een myocardinfarct is hierbij
beschreven 4,5. Zeker bij hemodyna-
misch instabiele patiënten heeft
methergine, gezien de potentieel
gevaarlijke bijwerkingen, niet de
voorkeur.

Het toedienen van medicamenten
die de stolling activeren/stimule-
ren zoals tranexaminezuur 
(Cyclokapron®) en desmopressine
(Minrin®) kan een zinvolle aanvul-
ling zijn, evenals het gebruik van
recombinantgeactiveerde factor VII
a (NovoSeven®) 6 Het tamponneren
van de uterus met gazen is een
veelgebruikte techniek bij bloedin-
gen van uteriene orgine die niet of
onvoldoende reageren op conser-
vatieve maatregelen. Bij voorkeur
worden hiervoor een of meerdere
brede harmonicagazen gebruikt.
Het is van belang dat de gazen
gelijkmatig tegen de gehele wand
van de uterus drukken en er geen
lege ruimte ontstaat waarin zich
bloed kan ophopen. Daarnaast is
het van belang om tegelijkertijd
uterotonica toe te dienen. De kans
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op het ontstaan van een infectie als
gevolg van deze methode is gering
als men de gazen niet langer dan 48
uur in situ laat en antibiotica geeft.
Het tamponneren van de uterus is
niet altijd afdoende, maar vermin-
dert vrijwel altijd de hevigheid van
het bloedverlies. Dit biedt de gele-
genheid de patiënte te stabiliseren
en de stolling te optimaliseren. Dit
zorgt voor meer tijd, de mogelijk-
heid om de patiënte te transporte-
ren en daardoor voor meer behan-
delmogelijkheden. Hetzelfde geldt
eigenlijk voor het tamponeren van
de uterus met een speciale ballon-
katheter (o.a. Bakri-ballon 7). Een
voordeel van deze methode is dat
er een afvoerkanaal door de ballon
loopt, zodat het doorgaande bloed-
verlies beter dan bij het tamponne-
ren met gazen geobjectiveerd kan
worden. Ook bloedingen als gevolg
van laceraties van de cervix of vagi-
na, die onvoldoende overhecht
kunnen worden, kunnen eventueel
met behulp van gazen in de vagina
getamponneerd worden.

Als het bloedverlies ondanks
bovenstaande maatregelen onvol-
doende vermindert, is er nog een
aantal mogelijkheden om een hys-
terectomie te voorkomen. Afhanke-
lijk van de hevigheid van het bloed-
verlies, de conditie van de patiënte
en de onderliggende oorzaak van
de bloeding, kan gekozen worden
voor embolisatie of een uterus-
sparende chirurgische techniek. De
beslissing tot een hysterectomie
over te gaan wil men niet te vroeg
nemen, maar zeker ook niet te laat.
Uitstel van deze beslissing, met
daarbij een verslechterende condi-
tie van de patiënte, verhoogt het
risico op complicaties van de hyste-
rectomie 3. 
Bij twee van de drie hier besproken
casus was het mogelijk geweest om
de uterus te behouden met uterus-
sparende chirurgische technieken.
De beslissing om te kiezen voor een
uterussparende behandeling is
onder andere afhankelijk van leef-
tijd, pariteit en eventuele toekom-
stige kinderwens (voor zover te
bepalen in deze situatie) van de
patiënte. Daarnaast is de onder-
liggende oorzaak van de bloeding
van belang. Bij een placenta accre-
ta/increta als oorzaak van de bloe-
ding zal men over het algemeen
eerder besluiten tot een hysterecto-

mie dan bij een andere onderlig-
gende oorzaak. Verder speelt de
conditie van de patiënte en de mate
waarin deze stabiel is te houden,
een rol bij deze afweging. Er zijn
verschillende technieken beschre-
ven als alternatief voor een hyste-
rectomie. We zullen hier een aantal
technieken die als alternatief voor
een hysterectomie overwogen kun-
nen worden, bespreken en toelich-
ten.

EMBOLISATIE

Het emboliseren van een bloedend
vat na angiografische lokalisatie is
een techniek die voor bepaalde
patiënten zeer bruikbaar kan zijn.
Met name bij een bloeding uit het
onderste uterussegment of bij
patiënten met een placenta accreta
worden succesvolle embolisaties
beschreven 8,9. Daarnaast is emboli-
satie succesvol gebleken bij uitge-
breide cervicale en vaginale lacera-
ties die niet hemostatisch te
overhechten zijn en bij oncontro-
leerbare bloedingen die ontstaan in
aansluiting op een postpartum hys-
terectomie. Hoewel embolisatie als
succesvolle behandeling van atone
nabloedingen beschreven wordt 10,
is er toch enige twijfel aan de effec-
tiviteit bij met name ernstige atone
nabloedingen. Gezien het feit dat
patiënten vervoerd moeten worden
en de procedure tijd vergt10, moet
embolisatie in onze ogen alleen
overwogen worden bij die atone
nabloedingen waarbij de patiënte
zonder al te veel moeite stabiel te
houden is, en de hevigheid van het
bloedverlies dus beperkt is. De
kans op een nieuwe zwangerschap
en een normaal beloop hiervan lij-
ken niet negatief beïnvloed te wor-
den door de embolisatie 11. 

STAPSGEWIJZE 
DEVASCULARISATIE 
VAN DE UTERUS

Tijdens de zwangerschap wordt de
bloedvoorziening van de uterus
hoofdzakelijk verzorgd door de
uteriene arteriën (90%), en verder
door de ovariële, cervicale en vagi-
nale vaten. Het stapsgewijs onder-
binden van deze vaten leidt tot (tij-
delijke) devascularisatie van de
uterus. Als gevolg van rekanalisatie
(12) zal na korte tijd de normale
uteriene circulatie zich herstellen.

De techniek van het stapsgewijs
devasculariseren van de uterus is
bedoeld om ernstige postpartum
hemorragiën adequaat te behande-
len en tegelijkertijd de uterus niet
meer te devasculariseren dan nodig
is. De techniek is geschikt voor alle
bloedingen van uteriene orgine. De
buik kan worden geopend met een
Pfannenstiel-incisie. 
Er worden vijf afzonderlijke stap-
pen onderscheiden. Na iedere stap
wordt het bloedverlies beoordeeld
en wordt besloten of het nodig is
om door te gaan met de volgende
stap.

stap 1: Unilateraal onderbinden a.
uterina
Hierbij wordt de a. uterina (links of
rechts) onderbonden ter plaatse van
het bovenste gedeelte van het
onderste uterus segment (figuur 1).
Hiervoor wordt een grote Mayo-
naald met een oplosbare atraumati-
sche no.1-draad gebruikt. De naald
wordt van anterior naar posterior
door het avasculaire deel van het
lig. latum gestoken en vervolgens
draaiend van posterior naar anteri-
or door de uteruswand, ongeveer 2
cm mediaan van de a. uterina. De
uterus wordt hierbij iets naar voren
gekanteld met behulp van een hand
aan de achterzijde van de uterus.
Hechting vervolgens knopen.

stap 2: Contralateraal (bilateraal)
onderbinden a. uterina 
Zelfde techniek als bij stap 1 maar
dan aan contralaterale zijde (figuur
1). Bij stap 1 en 2 hoeft de blaas niet
gemobiliseerd te worden omdat de
hechtingen niet dusdanig laag
geplaatst worden. 

Figuur 1. afbeelding van de vasculari-
satie van de uterus met hierin aangege-
ven de opeenvolgende stappen van
devascularisatie.
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stap 3: Bilateraal laag onderbinden
van ae. uterinae
Deze stap kan met name nodig zijn
bij een bloeding uit het onderste
uterussegment zoals bijvoorbeeld
bij een placenta praevia, wanneer
stap 1 en 2 niet het gewenste resul-
taat hebben. Bij deze stap moet de
blaas afgeschoven worden en wor-
den de uterinae, op dezelfde wijze
als bij stap 1 en 2, onderbonden in
een lager deel van het onderste ute-
russegment. Op dit niveau wordt
ook de cervicovaginale tak van de
uterina onderbonden (figuur 1).

stap 4: Unilateraal onderbinden van a.
ovarica
Als ondanks stap 1 en 2 het bloed-
verlies onvoldoende vermindert en
de oorzaak van het bloedverlies
niet in het onderste uterus segment
gelegen is, dan gaat men over tot
stap 4.
Hierbij wordt de anastomose tussen
de arteria uterina en de arteria ova-
rica onderbonden door iets onder
het ligamentum rotundum, door
het avasculaire deel van het lig.
latum en door de wand van de ute-
rus, een hechtdraad aan te leggen
en te knopen. 

stap 5: Contralateraal (bilateraal)
onderbinden van de a. ovarica
Zelfde techniek als bij stap 4 maar
aan contralaterale zijde. Deze stap
is eventueel noodzakelijk als na
stap 4 bloedverlies onvoldoende
vermindert.

De beschreven resultaten bij staps-
gewijze devascularisatie van de
uterus zijn zeer goed. Bij in totaal
393 patienten worden succesper-
centages beschreven tussen 80% en
100% 12,13,14, waarbij uni- of bilateraal
onderbinden van de ae. uterinae ter
plaatse van de overgang naar het
onderste uterussegment veelal
afdoende is. 
Bij vrijwel alle vrouwen treedt er
een normaal herstel van de cyclus
op. Er zijn in totaal 16 doorgaande
zwangerschappen 12,14 beschreven
na deze techniek, alle zonder grote
complicaties. De kans op een nieu-
we zwangerschap en een normaal
beloop hiervan lijkt niet negatief
beïnvloed te worden door de hier
beschreven techniek. 
Een belangrijk voordeel is dat de
techniek relatief eenvoudig is en
snel kan worden uitgevoerd, zon-

der dat (instabiele) patiënten
getransporteerd hoeven te worden.
Dit laatste voorkomt vertraging
met daarbij een eventuele verdere
verslechtering van de conditie van
patiënten.

B-LYNCH-HECHTING

Bij deze techniek wordt een hech-
ting om de uterus aangelegd zoda-
nig dat de uterus gecomprimeerd
wordt. Het effect hiervan is te ver-
gelijken met dat van (langdurige)
bimanuele compressie van de ute-
rus. De belangrijkste indicatie voor
deze techniek is een postpartum
hemorragie als gevolg van een ato-
nie van de uterus. De mate waarin
bij adequate bimanuele compressie
van de uterus het bloedverlies
afneemt, is een goede indicatie voor
de kans op succes bij de B-Lynch-
procedure 15. De techniek is waar-
schijnlijk iets eenvoudiger in de
aanwezigheid van een hysteroto-
mie-incisie (na een sectio caesarea),
maar kan ook heel goed worden
uitgevoerd zonder de uterus te
openen. Dit maakt de techniek ook
geschikt voor de behandeling van
een atone nabloeding in aansluiting
op een vaginale baring. Als er
sprake is van een hemorragie in
aansluiting op een sectio caesarea
wordt de sectio-incisie heropend en
wordt vervolgens de incisie van de
uterus heropend door de hechting
te verwijderen. Hierna wordt de
uterus uit de buikholte gehaald.
Bloed en stolsels worden zoveel
mogelijk uit het cavum verwijderd
en het cavum wordt gecontroleerd
op eventuele placentaresten. De
uterus wordt (nogmaals) bimanueel
gecomprimeerd om de kans op een
succesvollle B-Lynch-procedure in
te schatten.

Bij deze techniek is het van belang
een draad te gebruiken die ten eer-
ste snel resorbeert en ten tweede
weinig traumatisch voor het weef-
sel is. Een monocryl 1-draad (70/90
cm met een 40 mm-naald) voldoet
aan deze voorwaarden. Met de
naald wordt door de voorwand van
de uterus naar het cavum gestoken,
ongeveer 3 cm onder de incisie en 3
cm mediaan van de rechterkant van
de uterus (plaats 1, figuur 2). Onge-
veer 3 cm boven de incisie wordt
vanuit het cavum door de voor-
wand naar de buitenzijde van de

uterus gestoken (plaats 2, figuur 2).
De hechtdraad wordt vervolgens
van voor naar achter over de fun-
dus van de uterus gelegd, ongeveer
4 cm van de rechtercornua. Hierna
wordt recht tegenover plaats 2 door
de achterwand van de uterus naar
het cavum gestoken (plaats 3,
figuur 2). De naald wordt nu zo
gemanipuleerd dat op dezelfde
plek als plaats 3, maar dan aan de
contralaterale zijde vanuit het
cavum, door de achterwand naar
de buitenzijde van de uterus ge-
stoken wordt (plaats 4, figuur 2). Nu
wordt de draad van achter naar
voren opnieuw over de fundus van
de uterus gelegd, 4 cm van de
linkercornua. Op 3 cm boven de
incisie door de voorwand naar het
cavum steken (plaats 5, figuur 2) en
3 cm onder de incisie weer uit-
komen aan de buitenzijde van de
uterus.
Terwijl er bimanuele compressie
van de uterus plaatsvindt (assis-
tent) teneinde beschadiging van de
uterus door de draad zoveel moge-
lijk te voorkomen, wordt de draad
stevig aangetrokken en geknoopt
met een chirurgische knoop 10. De
incisie in het onderste uterusseg-
ment wordt nu op de gebruikelijke
wijze gesloten (figuur 3). Ook als de
hemorragie optreedt in aansluiting
op een vaginale baring en er geen
incisie in het onderste uterusseg-
ment is, kan een B-Lynch-hechting
worden aangelegd, al is dit tech-
nisch iets lastiger. De insteekplaat-
sen zijn identiek als bij de procedu-
re met een incisie in het onderste
uterussegment. Voorkomen moet
worden dat voor- en achterwand
van de uterus aan elkaar gehecht
worden. 

Figuur 2. voorwand uterus met B-
Lynch-hechting; in detail de hysteroto-
mie-incisie met aangelegde B-Lynch-
hechting.
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De B-Lynch-techniek is 33 keer
beschreven en was in 80% van de
gevallen succesvol 15,16,17. Cyclusher-
stel trad altijd op. Er zijn slechts
drie zwangerschappen beschreven
na B-Lynch-procedure (alle onge-
compliceerd verlopen). Er zijn ech-
ter geen redenen om aan te nemen
dat bij een normaal herstel van de
cyclus, de fertiliteit en het beloop
van een volgende zwangerschap
negatief beïnvloed worden door
deze techniek.

ONDERBINDEN 
A. HYPOGASTRICA

Het uni- of bilateraal onderbinden
van de arteria hypogastrica is een
technisch gecompliceerde ingreep
met een relatief hoog risico op com-
plicaties 18,19. De succespercentages
die bij het bilateraal onderbinden
van de arteria hypogastrica
beschreven worden, variëren tussen
de 25% en 60% 18,19,20 en zijn dus
teleurstellend te noemen. Om deze
redenen is deze techniek in onze
ogen zeker niet de eerste keus bij de
(chirurgische) behandeling van een
ernstige hemorragie postpartum. 

Bij het onderbinden van de arteria
hypogastrica wordt de retroperito-
neale ruimte geopend. Dit kan aan
de anterieure zijde tussen ligamen-
tum rotundum en ligamentum
infundibulopelvicum, of posterieur
waarbij het ligamentum latum geo-
pend wordt in de richting van het
ligamentum infundibulopelvicum.
Vervolgens moeten de ureter en de
arteria iliaca externa geïdentificeerd
worden. De iliaca externa wordt
naar proximaal vervolgd tot aan de
bifurcatie van de arteria iliaca com-
munis. Hier wordt de a. iliaca inter-
na (hypogastrica) geïdentificeerd en
naar distaal vervolgd. Het weefsel

dat de hypogastrica omgeeft wordt
nu losgeprepareerd van de adventi-
tia tot 2-3 cm (figuur 4) distaal van
de bifurcatie 18,19. Hier wordt de
arterie dubbel geligeerd, maar niet
doorgenomen, met een niet oplos-
bare draad (No. 0 of No.1). De ret-
roperitoneale ruimte wordt nu
gesloten met een dunne resorbeer-
bare draad. 

De belangrijkste complicaties die bij
deze ingreep gezien worden, zijn: 
1. Het per vergissing onderbinden

van de arteria iliaca externa, wat
- indien niet tijdig onderkend -
kan leiden tot ischemie en zelfs
verlies van een been. 

2. Ernstige en zeer lastig te behan-
delen bloedingen als gevolg van
laceraties van de vena iliaca
interna en -externa.

3. Ureterletsel.
4. Het ontstaan van een retroperi-

toneaal hematoom als gevolg
van onvoldoende hemostase of
stollingsafwijkingen. 

5. Glutaeus maximus-ischemie,
blaasischemie.

Gezien de risico’s op complicaties
en de matige succespercentages, is
het onderbinden van de arteria
hypogastrica dus niet de behande-
ling van eerste keus. Afhankelijk
van de ervaring van de operateur
kan, nadat andere technieken niet
afdoende zijn gebleken, het onder-
binden van de arteria hypogastrica
overwogen worden als laatste
middel om een hysterectomie te
voorkomen. Er zijn 44 zwanger-
schappen beschreven na deze tech-
niek en er zijn geen aanwijzingen
voor nadelige effecten op de fertili-
teit en het beloop van volgende
zwangerschappen 21.

DISCUSSIE

In twee van de drie beschreven
casus is het mogelijk gebleken om
met relatief eenvoudige  chirurgi-
sche technieken de uterus te behou-
den. Het ging hier om twee jonge
patiënten,  beiden para 1, waarbij
het belang van behoud van de ute-
rus evident was. Bij de eerste casus
is er, nadat emboliseren onvoldoen-
de resultaat had, besloten tot een
hysterectomie. Er bleek hier achter-
af (PA) sprake van een placenta
accreta, hoewel de probleemloze
verwijdering van de placenta tij-

dens de sectio hier in het geheel
niet aan deed denken. Echter niet
zozeer de placenta accreta als wel
de (secundaire) atonie lijkt in deze
casus het probleem te zijn geweest.
In de tweede casus ging het om een
atone nabloeding. Hier werd geko-
zen voor embolisatie, echter met
onvoldoende resultaat. Hierna
bleek een laparotomie met vervol-
gens devascularisatie van de uterus
wel afdoende. 
Embolisatie is bij geselecteerde
patiënten beschreven als een suc-
cesvolle behandeling van hemorra-
gie postpartum op basis van een
atonie, met succespercentages
tussen 80% en 90% 8,9,10. In twee van
de drie hier beschreven casus, met
ernstige atone nabloedingen, is
embolisatie echter niet succesvol
gebleken. De twee hier beschreven
casus staan in onze ervaring niet op
zichzelf. Een verklaring hiervoor
zou kunnen zijn dat een embolisa-
tieprocedure bij een ernstige atone
nabloeding relatief veel tijd kost
(procedure en transport), met als
gevolg een verdere verslechtering
van circulatie en stolling. Om deze
reden denken wij dat bij een patiën-
te met een ernstige atone nabloe-
ding, waarbij behoud van de uterus
de inzet is, embolisatie niet altijd de
beste keus is. Zeker niet als de
patiënte hiervoor moet worden
overgeplaatst naar een andere kli-
niek. Een laparotomie, bij een
patiënte met een op dat moment
nog adequate circulatie en stolling,
gevolgd door een relatief eenvoudi-
ge uterussparende chirurgische
techniek (B-Lynch of devascularisa-
tie van de uterus), leidt tot minder
vertraging, en is daardoor mogelijk
effectiever. Het onderbinden van de
arteria hypogastrica is, gezien de
matige succespercentages en het
risico van (ernstige) complicaties, in

Figuur 3. gecomprimeerde uterus met
gesloten hysterotomie-incisie en B-
Lynch-hechting in situ.

Figuur 4. afbeelding van de grote vaten
in het bekken met aangegeven de plaats
waar de iliaca interna geligeerd wordt.
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onze ogen niet de techniek van eer-
ste keus bij de chirurgische behan-
deling van een ernstige hemorragie
postpartum. Afhankelijk van de
ervaring van de operateur kan deze
techniek eventueel overwogen
worden als laatste middel om een
hysterectomie te voorkomen.

CONCLUSIE

Uterussparende chirurgische tech-
nieken kunnen een belangrijke rol
spelen bij de behandeling van een
ernstige postpartum hemorragie.
De fertiliteit en het beloop van een
volgende zwangerschap lijken door
geen van de beschreven uterusspa-
rende technieken negatief beïn-
vloed te worden. Dit betekent dat
niet alleen de uterus maar ook de
reproductieve functie behouden
blijft met deze technieken.
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NAM ET IPSA SCIENTIA
POTESTAS EST!1

Op 4 september 2006 wordt het
examen MRCOG part I voor het
eerst in Utrecht afgenomen.
MRCOG part I staat voor Member-
ship of Royal College of Obstetri-
cians and Gynaecologists part I exa-
mination en iedereen kan hier na
het geneeskundig doctoraalexamen
aan deelnemen. Het is van oor-
sprong een toelatingsexamen dat
gehaald moet worden alvorens men
de Engelse opleiding tot gynaeco-
loog kan starten. Het examen wordt
meestal afgelegd in de opleidings-
fase waarin in Nederland AGNIO´s
zich  bevinden. Het MRCOG part
II-examen wordt afgelegd aan het
einde van de Engelse opleiding tot
gynaecoloog en leidt tot lidmaat-
schap van de RCOG. 

MRCOG part I is een zogenaamd
klinisch wetenschappelijk examen,
dat tweemaal per jaar afgenomen
wordt. Tijdens ieder examen wor-
den 120 vragen in twee sessies
beantwoord, paper one and two.
De itembank bevat momenteel
tweeduizend vragen. Vragen
worden uitgebreid getest op validi-
teit voordat ze definitief in de toets
worden opgenomen. De grens van
slagen wordt vastgesteld voordat
de toets wordt afgenomen. Hiertoe
wordt een aantal gynaecologen
gevraagd om aan te geven welke
vragen een gynaecoloog minstens
goed zou moeten kunnen beant-

MRCOG part I nu ook 
in Nederland!
K.B. KLUIVERS1, M.G.K. DIJKSTERHUIS2, M.G. MURPHY3 EN W.L. LEDGER4,5
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Figuur 1. Slagingspercentage MRCOG I door de jaren heen.

Question topic Recommended Previously

12Paper One

Paper Two

1610Physiology

1616Pathology

44Immunology

510Genetics, genomics, regulation of
gene expression

45Biophysics

05Molecular and Cell biology

1510Biochemistry / Proteomics

03Clinical trial design and analysis

49Statistics / epidemiology

1010Pharmacology

99Microbiology / virology

1412Endocrinology

75Embryology

16Anatomy

Figuur 2 Verdeling vragen over domeinen van de MRCOG I 
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woorden (Angoff-procedure). Het
slagingspercentage bedraagt nu
circa 40% en dit wordt als optimaal
gezien. Tot voor kort werden tij-
dens het examen zeer basaal weten-
schappelijke vragen gesteld, bij-
voorbeeld over de
citroenzuurcyclus. Dit heeft ertoe
geleid dat het slagingspercentage
onder met name de Engelse kandi-
daten daalde (figuur 1). Er is nu een
trend ingezet om de kwaliteit en
klinische relevantie van de examen-
vragen te verbeteren. Hiertoe wordt
20-30% van de vragen uit de item-
bank verwijderd en een groot deel
van de vragen herzien. Daarnaast
komt er een andere verdeling over
de domeinen zoals te zien is in
figuur 2. Tot nu toe werden alle
vragen gesteld als multiple choice
vragen met een stam en vijf takken
die, gegeven de stam, correct of
incorrect kunnen zijn (MCQ
true/false). Er worden nu ook
andere vraagvormen toegevoegd,
zoals de extended matching
questions (EMQ) waarbij de klini-
sche relevantie beter naar voren
komt 2. Hierbij moeten correcte
paren gevormd worden. Daarnaast
worden ook de bekendere multiple
choice vragen met één goed ant-
woord onder vier mogelijkheden
(MCQ one in four) geïntroduceerd.
Voorbeelden van de bovengenoem-
de drie vraagvormen zijn te vinden
in figuur 33.

Met steun van het NVOG-bestuur
is een pilot gestart en op 4 septem-
ber 2006 kan de MRCOG part I
voor het eerst ook in Nederland
afgelegd worden. Vervolgens vindt
het examen in principe halfjaarlijks
op de eerste maandag van maart en
van september plaats. De deadline
voor de inschrijving is op 1 decem-
ber voor het examen in het voorjaar
en 1 juni voor het examen in het
najaar. Utrecht is nu dus als ‘provi-
sional centre’ geïnstalleerd door de
RCOG. 
Het examen wordt niet alleen
gemaakt door  kandidaten uit
Groot-Brittannië. Ook een groot
aantal artsen uit voormalige
gemenebestlanden neemt deel aan
dit examen. De locaties waar het
examen tot op heden plaatsvindt
zijn Egypte, Hong Kong, India,
Oman, Saudi-Arabië, Singapore,
Syrië, de Verenigde Arabische Emi-
raten en Trinidad. Artsen uit de

hele wereld kunnen zich aanmel-
den om het examen in Nederland
af te leggen en uiteraard hopen wij
tevens op Nederlandse deelname. 

De belangrijkste reden om het
examen naar Nederland te halen is
dat dit een goede manier lijkt om
de voor de gynaecoloog relevante
basale kennis te toetsen. Toetsen is
een geschikte manier om mensen te
stimuleren tot het vergaren van
kennis 4,5. Hieraan is behoefte ont-
staan doordat basale medische ken-
nis in de basisopleiding tot arts
steeds minder gewicht heeft gekre-
gen ten gunste van het probleem-
georiënteerd denken. Voor klinisch
redeneren is naast praktische
ervaring echter ook basale kennis
nodig 6,7. Er dreigt, bij de huidige
razendsnelle ontwikkeling van
nieuwe technologieën, een hiaat in

kennis te ontstaan tussen biomedi-
sche wetenschappen en de kliniek.
De MRCOG part I kan een goede
basis leggen voor lifelong learning
en past daarmee goed binnen het
project HOOG. De discussie over
de exacte plaatsbepaling van de
MRCOG part I wordt op dit
moment gevoerd binnen het Conci-
lium. Het behaalde examen kan,
net als opgedane wetenschappelijke
ervaring, dienen als een profilering
bij het solliciteren voor de oplei-
ding tot gynaecoloog. Denkbaar is
ook de integratie van de toets in de
opleiding tot gynaecoloog. 

Alle informatie over het voorberei-
den en deelnemen aan het examen,
alsook de inschrijving voor het exa-
men, is te vinden op de website van
de Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists:

1) Multiple Choice Question (MCQ true or false)

The following contribute to the boundaries of the ovarian fossa:

A. Ureter true / false
B. External iliac vein true / false
C. Internal iliac artery true / false
D. Internal pudendal artery true / false
E. Obliterated umbilical artery true / false

2) Multiple Choice Question (MCQ one in four)

During a difficult hysterectomy in a woman with endometriosis, the blad-
der is inadvertently opened. Which type of cell lines the bladder?

A. Transitional epithelium
B. Squamous epithelium
C. Columnar epithelium
D. Mixture of transitional and squamous epithelium

Extended Matching Question (EMQ)

A 2d gel electrophoresis F In situ hybridisation
B Fluorescent in situ hybridisation G Polymerase chain reac-
tion
C Gas chromatograph mass spectometry H RNA interference
D High pressure liquid chromatography I Western blotting
E Immunohistochemistry

1. Pathological analysis of tumour cells in a biopsy specimen from a carci-
noma of breast utilises which antibody based test involving gel separa-
tion to identify mRNA for estrogen receptor?

2. Pre-implantation genetic diagnosis using a single cell biopsied from an
8 cell embryo suspected of being homozygous for a cystic fibrosis muta-
tion uses which technique to amplify DNA before genetic analysis?

Figuur 3. Drie voorbeeldvragen.



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, augustus 2006  21

www.rcog.org.uk. Daar is tevens
een boekenlijst te vinden met gead-
viseerde studieboeken en er wordt
informatie gegeven over cursussen
die gevolgd kunnen worden. Een
voorbereidingstijd van ten minste
zes maanden lijkt zinvol, even als
het volgen van een cursus die zich
richt op de MRCOG part I. De
kosten voor het examen bedragen
£ 250,- (circa € 360,-). Wij staan u
voor nadere informatie graag te
woord. Voor informatie en studie-
advies zijn wij bereikbaar via de
volgende e-mailadressen: 
K.Kluivers@obgyn.umcn.nl en
M.Dijksterhuis@wanadoo.nl.  
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SUMMARY
On the 4th of September 2006, the RCOG will
offer postgraduate trainees the opportunity  to
take the part I MRCOG examination in Utrecht,
the Netherlands. The part I MRCOG is a clini-
cal science examination, which assesses aspects
of biological science relevant to obstetrics and
gynaecology. Whereas biosciences have develo-
ped at a very fast pace in recent years, the
amount of attention paid to these sciences in
medical education has declined.  This has cre-
ated a knowledge gap between clinicians and
scientists,  which has been recognized as an
undesirable trend by the NVOG. As the prepa-
ration for the part I MRCOG is a reliable and
valid way to bridge this gap, it has been deci-
ded to introduce Dutch postgraduates to the
examination. At this moment passing the part I
MRCOG is considered an adequate way to cre-
ate a distinct job profile for those wishing to
apply for a career in obstetrics and gynaecolo-
gy. Formal integration of the exam into the
Dutch postgraduate training curriculum is cur-
rently under consideration.
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GEACHTE TOEHOORDERS,

Toen Peter Heintz mij vroeg of ik
bereid was de Hector Treub-prijs
2006 in ontvangst te nemen, wist ik
nog niet in wiens voetsporen ik
mocht treden, maar een prijs laat je
je niet zomaar ontgaan… 
Na bestuderen van de levensloop
van deze oprichter van de NVOG,
voel ik me gevleid en verheugd, dat
ik hier vandaag mijn dankwoord
voor deze prijs mag uitspreken.

Treub was een harde werker, zat
breed in het vak, was een geestig
spreker en blonk uit door zijn zorg
op maat. Hij wordt beschreven als
opbeurend, eerlijk en wars van con-
ventie. Hij was vermaard om zijn
chirurgische vaardigheden, maar
even scherp ontleedde Treub de zíél
van zijn patiënten en had hij oog
voor psychosociale en maatscháp-
pelijke aspecten. 
Die mij kennen weten waarin ik mij
waag te herkennen.

Bij zijn oratie te Amsterdam over
‘de gevaren der hedendaagse
gynaecologie’, hekelde Treub 
– 110 jaar geleden – gynaecologen
om hun ‘furor operandi’ , hun ver-
betenheid om te opereren. Maar hij
ging aan de ‘furor operari’ -de
neiging van patiënten geopereerd
te willen worden, niet voorbij.
Faust parafraserend, noemt hij

tevens als gevaar ‘de toenemende
specialisering in de geneeskunde’: 

‘Der Geist der Medicin ist leicht 
zu fassen.
Man durchstudiert eine ganz 
kleine  Welt
Um ja doch nichts so gehen 
zu lassen,
Wie ’s Gott gefällt’

‘Wanneer hij elke kleine afwijking
wil verhelpen, loopt een gynaeco-
loog, méér nog dan andere specia-
listen, het gevaar te vergeten, dat
hij niet een orgaan, maar een
mensch behandelt’ 

‘Primum non nocere’, een aloud
adagium in de geneeskunde, noemt
Treub ook in zijn oratie.Toch lijkt de
hulpverlener van nu, vanuit zijn
‘defence based’ geneeskunde,
steeds minder moeite te hebben met
de schade door een onnodige inter-
ventie, dan met de schade, die
miskenning van de emotie bij een
klacht teweeg kan brengen. 
Bij visiteren viel mij in gynaeco-
logische dossiers op dat, wanneer
een algehele anamnese al werd
beschreven, vragen van psycho-
seksuele of -sociale aard stelsel-
matig ontbraken.

Is het, gezien de enorme impact op
de uitkomst van gynaecologisch én
obstetrisch handelen, niet curieus
dat de vraag naar seksueel mis-
bruik niet standaard gesteld wordt? 
Is het niet bizar dat, terwijl een
vierde van alle vrouwen de beval-
ling als traumatisch ervaart, de
beleving van die bevalling in een
baringsverslag nauwelijks
genoemd wordt?
In dieser Beschränkung zeigen sich
keine gynaecologischen Meister!! 

Treub beoefende de geneeskunst als
een holist avant la lettre.
Alhoewel ik me wel eens afvraag of
je nog holist kán zijn na de letteren
van protocollen en andere defensie-
ve verdicten, blijf ik er van over-

tuigd dat het effect van de krach-
tenvelden die spelen bij ziekte en
welbevinden, slechts vanuit biopsy-
chosociaal perspectief naar waarde
geschat kunnen worden. Vertrou-
wen en zelfbeeld, macht en onze-
kerheid, erkennen of miskennen
maken geneeskunde tot genees-
kunst bij diagnose en therapie.

Waar ‘evidence based medicine’
vaak ziektegeoriënteerd is, heeft die
evidence alleen dan bestaansrecht,
wanneer zij is ingebed in een
‘patient based care’, een zorg waar
iedere patiënt recht op heeft.

Geneeskunst zou je kunnen ver-
gelijken met beeldhouwen en de
patiënt met een brok steen. 
Ook wanneer je de kunst van het
kappen beheerst, blijft dat wat je
wegkapt bepalen of er het goede
beeld uit tevoorschijn komt. 
In dat kapproces verdient de ‘acid
survivor’ uit Dhaka, de haar hart
volgende moslima uit Djokja of de
door Tutsi’s verkrachte Hutu-
vrouw, net zoveel aandacht als haar
door misbruik of een zware beval-
ling evenzeer getraumatiseerde
Nederlandse seksegenote.

Echter, de zorg in productie-
perspectief, dogma waartoe wet-
gever en zorgverzekeraar ons trach-
ten te bekeren, werkt daarbij

Hector Treublezing 2006
L.W.A.R. BERGER,

GYNAECOLOOG, AMPHIA ZIEKENHUIS, BREDA/OOSTERHOUT
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beperkend.Datzelfde geldt overi-
gens voor het gebrek aan kennis
van de basale psychologie. Zij
nemen de beeldhouwer zijn gereed-
schap uit handen.

Veel problemen in de hulpverle-
ning zijn terug te voeren op een
verstoorde communicatie, niet
alleen bij de gijzeling die volgens
Bert Keizer ontstaat tussen arts en
patiënt, maar ook, volgens Hubben
en Vervest, tussen hulpverleners
onderling.
Een Arabisch spreekwoord zegt:
‘waar twee mensen een dialoog
hebben is er een school’. Maar…
pas dan ontstaat de lering, wanneer
die twee ook daadwerkelijk naar
elkaar luisteren. Communiceren is
altijd tweerichtingverkeer. 
Bij tuchtzaken tegen gynaecologen
staan aspecten van bejegening en
communicatie centraal. Niet zonder
verbazing heeft de Werkgroep
Psychosomatische Obstetrie en
Gynaecologie, de WPOG, vijf jaar
geleden, de verplichte communi-
catiecursus bijna geruisloos uit de
gynaecologenopleiding zien ver-
dwijnen. Met het ‘rapport Hoog’
gloort er gelukkig weer enig licht
aan de horizon.

In het licht van psychologie en
communicatie, wil ik nog stilstaan
bij 
- het trauma in de obstetrie
- de pijnproblematiek in de

gynaecologie

Het trauma in de obstetrie…
Uit onderzoek blijkt dat een vierde
van alle vrouwen de bevalling
klinisch als traumatisch ervaart.
0,5 -1% houdt daar een Post
Traumatisch Stress Syndroom aan
over.Dat komt neer op één- à twee-
duizend vrouwen per jaar in
Nederland!!!!
De wijze van bevallen, angst, pijn,
gebrek aan vertrouwen en vooral
controleverlies spelen daarbij een
overwegende rol. 
Die wetenschap moge appelleren
aan een behoefte aan actieve angst-
reductie en een subtiele begeleiding
voor, tijdens en na de bevalling. Het
vraagt om zorg op maat, om een-
duidige, al tijdens de zwanger-
schap gemaakte afspraken en een
onvoorwaardelijk respect voor de
grenzen van de vrouw. Het vereist
meer kennis van die basale psycho-

logie en meer vaardigheden op
communicatief gebied.
Een handleiding hoe met deze
grenzen om te gaan bestaat niet,
maar is het geen zotheid dat een
vrouw voor een stuitbevalling
richtlijnerig wel en in geval van
angst bij een kind in hoofdligging
haar verzoek om een keizerlijke
geboorte rechtlijnerig niet geho-
noreerd ziet?

Wat de pijnproblematiek in de
gynaecologie betreft…
Pijn is een ervaring, waarbij pijn-
prikkel en pijnbeleving altijd samen
de intensiteit van de individuele
pijnrespons bepalen.Uit de littera-
tuur is bekend hoe enorm pijn-
versterkend bijvoorbeeld angst kan
werken. In de oncologie of bij endo-
metriose, lijkt die prikkel tastbaar-
der aanwezig. Bij chronische buik-
pijn, bekkenpijn of focale vulvitis,
ligt het zwaartepunt van pijn veel
meer bij de affectieve component.
De pijn is daar echter niet minder
om! 

De wel als modeziekten bestempel-
de klachten, zijn veeleer onderdeel
van een pijnprobleem, waarmee de
naar perfectionisme neigende
vrouw, uiting geeft aan basale angst
en onzekerheid.  Bij evaluatie ver-
baast het dan ook niet, dat deze
vrouwen om reden van pijnklach-
ten, vaak bij meerdere specialisten
bekend zijn. Keer op keer blijkt dan
dat mes noch pijnstiller haar pijnen
doet verlichten.Veel vrouwen
bezoeken ons voor rust en gerust-
stelling in die basale angst. Sommi-
gen bekopen dat bezoek helaas met
een ingreep voor een toevalsbevin-
ding. Angstige mensen worden niet
minder angstig door analgetica
noch door onze ‘furor operandi’.
De pijn blijft desondanks bestaan,
terwijl angstreductie dit soort pijn
wel degelijk kan verlichten. 

Bij verloskundig trauma en gynae-
cologische pijnproblematiek, spelen
angst en het verlies van controle,
veiligheid en vertrouwen dus een
centrale rol.

Op de vraag bij een vorige COBRA-
avond of hij vaak van euthanasie
gebruik maakte, zette collega Zilic,
hospice arts, de mens neer als een
huis.
Je leeft je leven doorgaans vanuit

de begane grond en bij momenten
sla je wat op op de zolder. Wanneer
je, bij het naderende afscheid, de
tijd neemt om die emotionele
zolder beetje bij beetje op te
ruimen, zo zei hij, verdwijnt de
angst en daarmee vaak de behoefte
aan euthanasie. De effecten van de
door angstreductie geruimde zol-
der bij een vrouw in de verlos-
kamer zijn met die van zijn hospice
te vergelijken.

En wij gynaecologen?
Zijn wij ons daarvan bewust?
Zorgen wíj zelf bij anamnese en
onderzoek voor veiligheid? Geven
wij controle bij ons handelen, her-
stellen wij vertrouwen bij behande-
len? Slaan wij die soms zo gewens-
te arm om onze patiënten heen?

De tweedeling in de zorg begint,
dankzij de hogere vorsten in het
bestel, meer en meer gestalte te krij-
gen. Bij gebrek aan ziekte-etiket
ontkent deze prater, want voor iater
heeft hij nooit geleerd, bijvoorbeeld
de ‘chronische vermoeidheid’ en
blokkeert hij daarmee de aanpak
van dat probleem. Van Hall,
WPOG-roerganger van het eerste
uur, schrijft in 1990: ‘worden wij
getuigen van een terugkeer naar de
stelling ‘biology is destiny’? De op
de golven van de recessie aan de
macht gekomen, no-nonsense
regeringen in het westen, omhelzen
deze biologische versie binnen de
geneeskunde. Als immers maat-
schappelijke factoren van onder-
geschikt belang zijn voor gezond-
heid en ziekte, dan hoeft de
overheid dáár geen geld meer aan
te besteden.
Tweedeling in de zorg, psychoso-
maten versus somatologen?
Anno 2006 wordt, wéér na een
recessie, de kloof tussen de biologi-
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sche en de psychosociale weten-
schappen groter, terwijl de zorg bij
een samenspel gebaat zou zijn.
Met Treub maak ik me hard voor
het engagement van de zorg-
verlener.
Sterker nog, ik vind dit engagement
een plicht van eenieder, die deze
zorg is toegedaan en roep hem/
haar op alles in het werk te stellen,
om deze tweedeling intern noch
extern een kans te laten krijgen

Voor mij ligt daar de essentie van
dit vak en ik onderstreep dat met
de slogan
JUST TAKE HER SERIOUSLY
Die slogan mag in het logo van
iedere gynaecoloog komen staan,
ook al hebben sommigen bij 

de interpretatie wat hulp nodig.
Dank WPOG, ik prijs me gelukkig
dat ik aan erkenning en certifice-
ring van de discipline psychosoma-
tiek heb mogen meewerken, maar
het werk is nog niet gedaan
Dank ook collegae, dat jullie onze
patiënten het psychosomatisch
spreekuur hebben gegund.
Naast de dank aan mijn van vroeg
af aan loyaalste ‘fanclub’, dank ik
tot slot één collega, door wie ik
enorm ben gestimuleerd en met wie
ik de afgelopen weken intens heb
samengewerkt, maar die hier
helaas vanavond, vanwege zijn
150ste verjaardag, niet aanwezig
kon zijn.

Ik heb gezegd.

CORRESPONDENTIEADRES: 
lberger@amphia.nl
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INLEIDING

Maternale mortaliteit, en in toene-
mende mate ook ernstige maternale
morbiditeit, worden wereldwijd
gezien als belangrijke indicatoren
van gezondheid. De laatste jaren
wordt in Nederland een lichte stij-
ging gezien van beide. Maternale
sterfte komt vaker voor onder
allochtone vrouwen in Nederland.1

Om ernstige maternale morbiditeit
in Nederland in kaart te brengen, is
in augustus 2004 de LEMMoN-stu-
die van start gegaan. LEMMoN is
een acroniem voor Landelijke
studie naar Etnische determinanten
van Maternale Morbiditeit in
Nederland. Naast het bepalen van
de incidentie van verschillende vor-
men van ernstige maternale morbi-
diteit is een belangrijk doel van de
studie om (etnische) factoren te
identificeren die een verhoogd risi-
co geven op ernstige maternale
morbiditeit. Deze factoren kunnen
dienen als aangrijpingspunten om
de kwaliteit van zorg te verbeteren
en de incidentie van maternale
mortaliteit en morbiditeit te reduce-
ren. Ter identificatie van deze facto-
ren dient audit verricht te worden
van gevallen van ernstige materna-
le morbiditeit. Een eerste aanzet
hiertoe vormt de hier beschreven
pilot audit in de Haagse regio, met

als primaire doelstelling te beoorde-
len of op basis van de verzamelde
informatie audit mogelijk is. Tevens
is geëvalueerd of bij de geselecteer-
de casus naar het oordeel van het
auditpanel inderdaad sprake is van
ernstige morbiditeit. Zo kan een
duidelijker beeld worden gevormd
welke morbiditeit door de betrok-
kenen uit de praktijk als 'ernstig'
beschouwd wordt. Ten slotte is per
casus gekeken of er sprake was van
substandaardzorgfactoren en zijn
aandachtspunten geformuleerd
voor verbetering van de zorg.

MATERIAAL EN METHODEN

Studiepopulatie
Het HAGA ziekenhuis in Den Haag
is een topklinisch opleidingszieken-
huis dat in 2004 is ontstaan na fusie
van het Leyenburg, het Rode Kruis
en het Juliana Kinderziekenhuis. In
2004 waren er 1481 medische par-
tus, waarvan 342 (23%) middels
sectio caesarea. Er was in 2004 één
geval van maternale sterfte na een
keizersnede, na interne audit
geduid als anesthesie-gerelateerd,

LEMMoN audit; een pilotstudy 
naar het vóórkomen en beoordelen
van ernstige maternale morbiditeit
in Den Haag
J. VAN DILLEN1, J. ZWART2, F. LIM3, C. VREDEVOOGD4, J. VAN ROOSMALEN5

1 AGIO OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, HAGA ZIEKENHUIS, AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, DEN HAAG

2 AGIKO LEMMON, LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM, AFDELING VERLOSKUNDE, LEIDEN

3 GYNAECOLOOG, HAGA ZIEKENHUIS, AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, DEN HAAG

4 GYNAECOLOOG, MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN, AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, DEN HAAG

5 GYNAECOLOOG, LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM, AFDELING VERLOSKUNDE, LEIDEN

Groep 1: IC-opnames
- Iedere opname op IC of CCU gedurende de zwangerschap of het kraambed
- Patiënten met IC-indicatie die om logistieke redenen elders zijn behandeld

Groep 2: Uterusruptuur 
- Klinische symptomen die hebben geleid tot een spoed-sectio caesarea of

laparotomie, waarbij een ruptuur peroperatief bevestigd wordt
- Hysterectomie in verband met uterusruptuur

Groep 3: Eclampsie en/of HELLP 
- Eclampsie
- HELLP-syndroom (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets) met

leverhematoom dan wel leverruptuur
Groep 4: Fluxus

- Transfusiebehoefte ≥ 4 packed cells 
- Hysterectomie of embolisatie in verband met fluxus

Groep 5: Overige 
- Gevallen van ernstige maternale morbiditeit naar het oordeel van de

clinicus, niet vallende onder groep 1 t/m 4 (bijvoorbeeld longembolie,
sepsis, nierfalen, acute leververvetting)

Tabel 1. Inclusie criteria LEMMoN
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waarbij taal- en cultuurproblemen
een rol hebben gespeeld. 
De stadspopulatie van het HAGA
ziekenhuis heeft in vergelijking met
het Nederlands gemiddelde een
disproportioneel grote vertegen-
woordiging van allochtonen met
44% versus 17% (cijfers Landelijke
Verloskunde Registratie (LVR) 2 en
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) 3). Alle casus van ernstige
maternale morbiditeit volgens de
LEMMoN-criteria (zie tabel 1)
gedurende de periode augustus
2004 tot mei 2005 werden geïnclu-
deerd in de studie. 

Audit-methodologie
Het auditteam bestond uit 17 leden:
10 gynaecologen (van wie vijf uit
universitaire centra), twee arts-
assistenten gynaecologie, twee ver-
loskundigen, een internist, een kin-
derarts-epidemioloog en een
medisch antropoloog. Van de aan-
wezige gynaecologen waren er
twee werkzaam in het betrokken
ziekenhuis; zes panelleden hadden
ervaring met obstetrische audit en
twee waren leden van de Commis-
sie Maternale Sterfte van de Neder-
landse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie (NVOG). 
Alle leden van het auditteam heb-
ben de casus individueel geanaly-
seerd, waarbij gekeken is naar
informatievoorziening (is er vol-
doende informatie voor goede
audit?), ernst van de morbiditeit en
aanwezigheid van substandaard-
zorgfactoren. Substandaardzorg

kon op meerdere niveaus aangege-
ven worden, te weten gerelateerd
aan de patiënt, de hulpverlener en
de organisatie van de zorg. Tevens
kon worden aangegeven of de
betreffende casus plenair besproken
diende te worden. 
In een gezamenlijke audit-bijeen-
komst is op basis hiervan een selec-
tie van de casus geanalyseerd,
waarbij discussie mogelijk was over
de aanwezigheid van substan-
daardzorgfactoren. Tijdens deze
groepsaudit was het mogelijk extra
informatie te verkrijgen uit de
klinische en poliklinische status. Na
evaluatie van elke casus werd
getracht consensus te bereiken
onder 11 aanwezige leden wat
betreft het criterium ernstige mater-
nale morbiditeit en substandaard-
zorg. Consensus werd gedefinieerd
als 100% overeenstemming. Voor
de beoordeling van substandaard-
zorg werd, waar mogelijk, gebruik-
gemaakt van de NVOG-richtlijnen.
Daarnaast zijn de protocollen van
de betreffende ziekenhuizen
gebruikt. Waar zowel een richtlijn
als ziekenhuisprotocol ontbrak, is
het ‘best practice’-criterium gehan-
teerd. Hierbij werd de zorg vergele-
ken met de zorg zoals gebruikelijk
binnen de beroepsgroep, bij voor-
keur gebaseerd op wetenschappe-
lijk onderzoek of op basis van een
‘expert panel’. Substandaardzorg
werd gedefinieerd indien de zorg in
ongunstige zin afwijkt van boven-
vermelde criteria.

RESULTATEN 

HAGA LEMMoN 
In de studieperiode waren er 1099
medische partus. In deze periode
werden 23 casus geïncludeerd in de
LEMMoN-studie (ziekenhuisinci-
dentie 21/1000 partus). In 10 van
de 23 casus (44%) was de vrouw
van allochtone afkomst (Tabel 2).
De 23 vrouwen hadden in totaal 28
complicaties waarvan het meren-
deel werd ingedeeld in groep 4
fluxus (tabel 3). Vijf casus werden
in twee groepen ingedeeld (drie
maal IC-opname in verband met
fluxus, IC-opname in verband met
eclampsie en fluxus naast overige
complicatie (kraamvrouwenkoorts
door groep-A-streptokok)). 
Gedurende de studieperiode is de
ziekenhuisincidentie van fluxus
postpartum (>1000 cc bloedverlies)
7,8%. Ernstige fluxus postpartum
(> 2000 cc bloedverlies) trad in 2,3%
van de partus op. Tevens waren er
in deze periode 65 (6 %) partus
waarbij als medische indicatie pre-
eclampsie werd vermeld.

Auditresultaten
In 16 casus (70%) vond de meerder-
heid van het panel van de individu-
ele audit de aangeleverde gegevens
voldoende voor analyse. Tevens
vonden zij 18 van de 23 casus (78%)
inderdaad ernstige morbiditeit en
werd in tien casus (43%) substan-
daardzorg geïdentificeerd. Van de
in totaal 185 geïdentificeerde sub-
standaardzorgfactoren (door alle
panelleden tezamen) waren 26
(14%) gerelateerd aan de patiënt,
6 (3%) aan de huisarts, 25 (14%) aan
de verloskundige, 101 (55%) aan de
gynaecoloog, 1 (1%) aan een andere
tweedelijns arts, en 26 (14%) aan
het functioneren van het zorg-
systeem als zodanig. De vijf casus
waarvan de meerderheid vond dat
er geen sprake was van ernstige
maternale morbiditeit, betroffen
drie gevallen van fluxus post-
partum waarvoor vier packed cells
werden toegediend, een IC-opname
na sectio caesarea in verband met
preeclampsie/HELLP bij een
amenorroeduur van 32 weken en
een CCU-opname postpartum in
verband met peripartum cardio-
myopathie.
Op basis van de individuele audit-
resultaten werden 14 casus geselec-
teerd voor de plenaire bespreking

Algemene zwangerepopulatie LEMMoN-casus 
(naar ras 2) (naar afkomst)
Nederlands 56% Nederland 56%
Europees overig 3% Turkije 13%
Mediterraan 23% Noord Afrika 9%
Creools 7% Afrika overig 9%
Hindoestaans 7% Suriname 9%
Aziatisch 2% Ned. Antillen 4%
Overig 3%
Onbekend 1%

Tabel 2. Etniciteit HAGA ziekenhuis.

Landelijk HAGA ziekenhuis 
(n=674) (n=28)

Groep 1: IC-opname 32% 28%
Groep 2: Uterusruptuur 9% 0%
Groep 3: Eclampsie 8% 10%
Groep 4: Fluxus 44% 55%
Groep 5: Overig 7% 7%

Tabel 3. Verdeling complicaties over verschillende groepen, LEMMoN landelijk
versus HAGA ziekenhuis.
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LEMMoN-groep: Ernstige morbiditeit Substandaard Substandaardzorg als geïdentificeerd
Samenvatting casus* Individueel# Groep# Individueel Groep door auditteam
1: G2P0, 28 jr. OVG: missed abortion. 82 100 58 100 - Onvoldoende stabilisatie bloeddruk
Overname VLK bij AD 28+4 ivm PE. voordat met sectio caesarea werd
Primaire sectio bij AD 29+2 op begonnen
maternale indicatie. - Ernst morbiditeit mede beïnvloed
PP naar IC voor 1 dag. - door de interventie
1 + 3: G2P1, 30 jr. OVG: SVD, dysmaturiteit. 91 91 36 100 - Behandeling bloeddruk substandaard
Opname bij AD 37+5 ivm HELLP en IUGR.
Tijdens priming eclampsie, sectio PP
observatie op IC.
1 + 4: G1P0, 20 jaar SVD bij AD 40+2. 100 100 0 0 - Het optreden van inversio uteri 
PP inversio uteri, reponeren op ok, zonder aanwijzingen van tractie aan
IC i.v.m. shock. Fluxus 5 lt. de navelstreng niet als substandaard

benoemd
1 + 4: G1P0, 21 jr. AD 33w i.v.m. PPI, 91 100 27 100 - Langdurige vertraging bij 
opname, Adalat, Celestone. SVD bij AD 34+5. (h)erkennen ernst van de morbiditeit
Fluxus PP 7 lt; retentio placentae en atonie
-> embolisatie, IC-opname
1 + 4: G4P3, 40 jr. OVG: 3x sectio i.v.m. uterus 100 100 33 64 - Vrouw zwanger tegen advies
myomatosus, 2x fluxus. Primaire sectio bij - Planning sectio caesarea m.b.t.
AD 38+0. 2x Re-laparotomie i.v.m. keuze incisie en eventuele
hemorrhagische shock. Uterusextirpatie, operateurs had anders gekund.
fluxus 14 lt. Opname IC
3: G1P0, 34 jr. AD 41+2, tijdens partus 100 100 82 100 - Behandeling bloeddruk 
PE met RR 192/127 en nausea, substandaard
hyperreflexie -. PP eclampsie, HELLP. 
4: G1P0, 31 jr. Overname VLK bij AD 41+1 33 0 58 0 - Nalador intra-uterien niet volgens
i.v.m. NVO. VE i.v.m. NVU. Fluxus PP 2 richtlijn (na discussie niet als
lt o.b.v. retentio placentae, MPV. substandaard beoordeeld)
4: G2P1, 34 jr. OVG: VE, fluxus postpartum. 73 0 82 100 - Thuispartus bij belaste anamnese
SVD thuis bij AD 41+1, fluxus PP o.b.v. met fluxus postpartum niet
retentio placentae. Opname en MPV volgens richtlijn
4: G1P0, 35 jr. AD 37+5, overname VLK 73 73 18 100 - Behandeling bloeddruk 
durante partu i.v.m. HELLP. VE substandaard
i.v.m. foetale nood. Fluxus 1100cc, 4pc - Geen thrombocytentransfusie
4: G1P0, 28 jr Overname VLK bij 50 73 36 82 - Oorzaak fluxus niet duidelijk waar-
AD 40+1 ivm NVO. VE i.v.m. foetale door geen consensus over
nood. Fluxus PP: atonie + vaginawandhematoom. substandaardzorg
4: G4P3-1, 32 jr. OVG: 3x MPV, fluxus. 60 100 70 100 - Organisatie zorg substandaard; artsen
Priming bij AD 40+5 i.v.m. PROM, SVD. op OK, terwijl risicopatiënte op
Fluxus PP 3,6 lt o.b.v. retentio placentae, verloskamers bevalt
MPV - Actiever beleid bij belaste 

obstetrische voorgeschiedenis
4: G2P0, 36 jr. OVG; APLA. Primaire sectio 90 100 10 100 - Actieve bloeding na sectio caesarea
i.v.m. placenta praevia bij AD 38+3. gezien als substandaardoperatie
Fluxus o.b.v. placenta accreta. 1e dag PP
intra-abdominale nabloeding -> relaparotomie
4: G2P0, 28 jr. OVG: APLA AD 42+0, 100 100 100 100 - dienstdoende gynaecoloog niet in huis
priming. Secundaire sectio ivm NVO bij gekomen ondanks veelvuldig contact
9 cm. Fluxus PP 6 lt o.b.v. atonie.
4 + 5: G3P1, 34 jr. AVG: Stollingsstoornis 90 100 40 100 - Fluxus bij bekend risico ziekte van Von
e.c.i. OVG: 2 x fluxus (na SVD & AC). Willibrand: goed preventief gehandeld
SVD AD 40+0, fluxus PP 1,6 lt Heropname - Substandaard op basis van late verwij-
8e dag PP groep A streptokok. zing koorts in het kraambed door de 

huisarts  
G = gravida, P = para, OVG = obstetrische voorgeschiedenis, VLK = verloskundige, AVG = algemene voorgeschiedenis, AD = amenoroeduur, PE = pre-
eclampsie, PP = postpartum, IC = intensive care, SVD = spontane vaginale partus, IUGR = intra-uteriene groeivertraging, NVO = niet-vorderende ont-
sluiting, NVU = niet-vorderende uitdrijving, MPV = manuele placenta verwijdering, VE = vacuümextractie, PROM = langdurig gebroken vliezen, APLA
= abortus provocatus lege artis, AC = abortuscurettage, PPI = dreigende partus praematurus
# Individuele auditresultaten van 11 leden behalve in casus nrs. 1,5 & 7 (12 leden) en nrs. 10–14 (10 leden). 
Groepsaudit gebaseerd op stemming onder 11 leden.

Tabel 4: Resultaten audit (in percentages; individuele audit en groepsaudit) van 14 voor plenaire bespreking geselecteerde casus.
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(tabel 4). Na discussie, inclusief
meer gedetailleerde informatie
middels de (poli)klinische status,
vond het auditteam in 11 van deze
casus (79%) dat de aanwezige infor-
matie voldoende was om tot een
goed oordeel te komen over de aan-
wezigheid van substandaardzorg
en werden 12 casus (86%) inder-
daad als ernstige maternale morbi-
diteit geclassificeerd (waarvan 9 bij
consensus). Substandaardzorg-
factoren werden in 12 casus (86%)
gevonden met consensus in het
merendeel van de casus (83%).
Naast substandaardzorg werden
ook algemene verbeterpunten aan-
gereikt, zowel voor de LEMMoN-
studie (optimaliseren van de verza-
melde gegevens) als voor de
desbetreffende afdeling (verslag-
legging en organisatie zorg).

DISCUSSIE

Sinds de jaren 90 van de vorige
eeuw is de term ernstige maternale
morbiditeit geïntroduceerd als een
marker voor de kwaliteit van obste-
trische zorg.4,5 Aanleiding hiervoor
was het gegeven dat in veel wester-
se landen de incidentie van moe-
dersterfte zo laag was dat verbete-
ring nauwelijks meer mogelijk
bleek. Door de lage incidentie werd
relatief veel aandacht besteed aan
weinig voorkomende problematiek.
Beziet men echter maternale sterfte
als topje van de ijsberg van ernstige
maternale morbiditeit, dan wordt
audit als basis voor het verbeteren
van de maternale gezondheid weer
meer zinvol geacht.3-6 Aangezien er
geen internationale definitie is voor
ernstige maternale morbiditeit wor-
den in de sindsdien verrichte stu-
dies vaak verschillende definities
gebruikt. Deze variatie op basis van
management-gerelateerde criteria
(bijvoorbeeld IC-opname, bloed-
transfusie), klinische criteria (bij-
voorbeeld fluxus met bloedverlies
>1500 cc, sepsis) en orgaandisfunc-
tie-gerelateerde criteria (bijvoor-
beeld nierfalen) leidt tot grote ver-
schillen in vermelde incidenties
variërend van 3 tot 12/1000 par-
tus.6-8 Echter, ook in de MOMS-B
survey, een Europese studie met
gestandaardiseerde definities van
ernstige pre-eclampsie, fluxus post-
partum en sepsis, werden grote
internationale verschillen gevon-
den.9 Er is een duidelijke behoefte

aan internationaal geaccepteerde
uniforme definities van ernstige
maternale morbiditeit.
Wat betreft het voorkomen van ern-
stige morbiditeit in de ziekenhuis-
populatie van het HAGA zieken-
huis lijkt een incidentie van
21/1000 partus hoog in vergelijking
met andere Nederlandse ziekenhui-
zen (gemiddeld 11/1000). De lande-
lijk gemiddelde 'ziekenhuis-inci-
dentie' van de LEMMoN-registratie
voor een niet-universitair zieken-
huis ligt op 9/1000, terwijl de aca-
demische centra zich op gemiddeld
23/1000 bevinden. Vergelijking
binnen Nederland is moeilijk
gezien de grote lokale verschillen in
beleid, zoals bijvoorbeeld de indica-
tie voor intensivecareopname, en
door het verschil in populatie (stad
versus platteland, tweede- versus
derdelijns centra). Uit vergelijking
van LEMMoN met data van lokale
bloedtransfusielaboratoria blijkt de
onderrapportage (aan LEMMoN)
van fluxus in het HAGA ziekenhuis
over de eerste acht maanden van de
studie 38% te zijn. Echter, 6 van de
10 gemiste casus waren in de eerste
twee maanden van de studie, het-
geen kan duiden op introductie-
bias. Op basis van de nu beschikba-
re gegevens is de verwachting dat
onderrapportage van fluxus lande-
lijk 15 à 20% zal bedragen. Onder-
rapportage in de groepen uterus-
ruptuur en eclampsie blijkt zeer
laag te zijn.
Wat betreft de etniciteit van de
LEMMoN-casus is er in het HAGA
ziekenhuis een duidelijke overeen-
komst tussen de algemene zwange-
re populatie en de LEMMoN-casus.
Met andere woorden, allochtonen
zijn niet oververtegenwoordigd in
deze groep met ernstige maternale
morbiditeit. Hoewel er dus zowel
in de maternale als in de perinatale
sterfteregistratie een oververtegen-
woordiging is van allochtone vrou-
wen, kon dat in deze pilot audit
niet worden bevestigd.1,10 Mogelijk
dat de relatief kleine studieomvang
hierop van invloed is. Landelijk is
binnen de LEMMoN-studie tot nu
het aandeel van allochtone vrou-
wen 23% vergeleken met een lande-
lijk percentage van allochtone
zwangeren van 17%.2,3 Verdere uit-
splitsing van substandardzorgfacto-
ren naar etniciteit was in deze pilot
niet mogelijk door de geringe aan-
tallen. Echter, uit een eerdere studie

bleek reeds dat substandaardzorg-
factoren significant vaker voorko-
men onder allochtone zwangeren.10

De hier beschreven studie laat zien
dat in het merendeel van de casus
audit mogelijk is op basis van de in
het kader van de LEMMoN-studie
verzamelde data. Echter de kwali-
teit van de aangeleverde data
varieert per kliniek. Het merendeel
van de geselecteerde casus blijkt
daadwerkelijk als ernstige morbidi-
teit te worden geclassificeerd. De
door LEMMoN gebruikte definitie,
een combinatie van zowel manage-
ment-gerelateerde als klinische cri-
teria, lijkt dus goed te voldoen ter
identificatie van ernstige maternale
morbiditeit. 
De toegevoegde waarde van de
groepsaudit, inclusief de mogelijk-
heid de status helemaal door te
nemen, zit voornamelijk in de ana-
lyse van substandaardzorgfactoren.
In 21% bleek ook de status niet
compleet genoeg voor het beoorde-
len van substandaardcare. Een ver-
betering van de verslaglegging is
dan ook nodig. Bij de individuele
audit werd in 43% van de casus
substandaardzorg geïdentificeerd,
doch dit percentage verdubbelde
tot 86% na de groepsaudit. Deze
stijging in de identificatie van sub-
standaardzorgfactoren bleek opval-
lend vaak te berusten op het onder-
behandelen van hypertensie bij
patiënten met pre-eclampsie en het
te laat (h)erkennen en/of behande-
len van fluxus postpartum. Hierbij
bleek het inzien van de status,
inclusief de vaak gedetailleerde
verpleegkundige verslaglegging,
zeer belangrijk. Ten slotte hadden
slechts zes van de panelleden erva-
ring in obstetrische audits. De oner-
varenheid van een deel van de
panelleden kan hebben geresul-
teerd in het niet herkennen van
substandaardzorgfactoren. Anders-
zins kan de opzet van de groeps-
audit, met een open stemming na
discussie, hebben geleid tot veran-
dering van stemgedrag onder
invloed van de groep. Zo kan men
in de casus betreffende de nabloe-
ding na een primaire sectio discus-
siëren of het substandaardzorg
betreft of een ‘acceptabele’ compli-
catie. In deze specifieke casus is
geconcludeerd dat er, mede op
basis van de tijdsduur tot de twee-
de operatie, sprake was van sub-
standaardzorg. In Groningen is
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recent een tweede auditsessie
gehouden waarbij werd besloten
om in toekomstige auditsessies een
anonieme stemmingsprocedure te
hanteren. Op deze manier kunnen
eventuele groepsinvloeden worden
voorkomen.
Wat betreft de ernstige maternale
morbiditeit ten gevolge van pre-
eclampsie is de incidentie in Neder-
land hoog in vergelijking met de
ons omringende landen.11 De
belangrijkste oorzaak van mater-
nale mortaliteit in Nederland is
pre-eclampsie. Het verbeteren van
de behandeling van ernstige mater-
nale morbiditeit in deze subgroep,
onder meer door eerdere behande-
ling, is dan ook extreem belangrijk
zoals recent werd beschreven door
Briët et al 11. In de recent vernieuw-
de NVOG-richtlijn zwangerschaps-
hypertensie wordt naast de diastole
nu ook een systolische ondergrens
voor de behandeling van hyper-
tensie in de zwangerschap aan-
bevolen.12

Wat betreft fluxus postpartum is
het aandeel van deze subgroep in
de LEMMoN hoog. In de NVOG-
richtlijn 13 wordt een 5% incidentie
van fluxus postpartum vermeld,
doch in een recente studie werd in
het Leids Universitair Medisch
Centrum een incidentie van 7,7%
gevonden 14 en in 2004 zelfs 8,3%
(interne communicatie). In Neder-
land is fluxus postpartum de vierde
directe doodsoorzaak van moeder-
sterfte. De hoge incidentie van
ernstige fluxus post partum – mede
gezien de mate van onderrappor-
tage – en de veel geïdentificeerde
substandaardzorg maken dat er
ook in deze groep zeker winst te
behalen valt.

CONCLUSIE

Door middel van een pilot audit
van ernstige maternale morbiditeit
in Nederland is aangetoond dat het
met de in de LEMMoN-studie ver-
zamelde gegevens zonder meer
mogelijk is om een indruk te
krijgen van het vóórkomen van

ernstige maternale morbiditeit in
Nederland. Substandaardzorgfacto-
ren werden na plenaire discussie in
86% van de casus geïdentificeerd.
Aanbevelingen gericht op eerdere
behandeling van hypertensie en
fluxus kunnen veel ernstige mater-
nale morbiditeit voorkomen.
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De commissie maternale sterfte werd
zich de laatste jaren in toenemende mate
bewust van het feit  dat maternale sterf-
te slechts het topje is van de ijsberg van
de maternale morbiditeit. Maternale
morbiditeit blijft echter betrekkelijk
onderbelicht in de verloskunde, die
vooral in het teken staat van het optima-
liseren van de levenskansen van de pas-
geborenen. De landelijke studie naar
etnische determinanten van ernstige
maternale morbiditeit (de zogenaamde
LEMMoN-studie) beoogt hier meer licht
op te werpen door ernstige maternale
morbiditeit te registeren en classificeren.
Tevens wordt via lokale audit-bijeen-
komsten getracht in het verzamelde

materiaal lessen te ontwaren met als
doel de verloskundige zorg te verbete-
ren. In dit nummer beschrijven Van Dil-
len et al. het beloop en de uitkomsten
van zo’n LEMMoN-audit, vorig jaar juni
gehouden in het Haga-ziekenhuis te
Den Haag.

Het is hier de plaats om de leden van
onze vereniging en met name de LEM-
MoN-coördinatoren in alle verloskundi-
ge maatschappen in ons land te danken
voor de onbaatzuchtige medewerking
bij het verzamelen van de gegevens.
Immers zonder deze inspanningen zou
er geen LEMMoN-studie bestaan.

Inmiddels vond op 17 maart 2006 een
LEMMoN-audit plaats in het UMC Gro-
ningen. Een selectie van casussen uit het
UMC Groningen en het MC Leeuwar-
den werden geaudit en alle coördinato-
ren uit het noorden van het land waren
uitgenodigd. Het was met name opmer-
kelijk hoe sterk de LEMMoN-studie
werd gedragen in het UMC Groningen
en alle andere betrokken klinieken. In
Sneek wordt bijvoorbeeld iedere LEM-
MoN-casus lokaal besproken, een fraai
voorbeeld van kwaliteitsborging!

Jos van Roosmalen
Voorzitter cie. maternale sterfte en project-
leider LEMMoN

SAMENVATTING
Introductie: Internationaal is ernstige
maternale morbiditeit de laatste jaren
geïntroduceerd als indicator van obste-
trische zorg. In Nederland wordt deze
sinds augustus 2004 geïnventariseerd
door middel van de Landelijke studie
naar Etnische determinanten van
Maternale Morbiditeit in Nederland
(LEMMoN). Een pilot audit is georga-
niseerd met als primaire doelstelling te
beoordelen of audit mogelijk is op
basis van de verzamelde informatie.
Tevens werd gekeken of er inderdaad
sprake was van ernstige maternale
morbiditeit en werden substandaard-
zorgfactoren geïdentificeerd.
Materiaal & Methoden: Alle LEM-
MoN-casus in de periode augustus
2004 –tot mei 2005 van het HAGA zie-
kenhuis te Den Haag werden voor
individuele audit verstuurd naar het
auditteam. Dit team bestond uit obste-
trici en overige medici met ervaring in
obstetrische audit. In een audit mee-
ting werden de individuele resultaten
besproken met als doel consensus te
bereiken op het gebied van beoordeel-
baarheid, ernst van de morbiditeit en
substandaardzorgfactoren. 
Resultaten: Er werden 23 casus geï-
dentificeerd: ziekenhuisincidentie
21/1000 partus. In 16 van de 23 casus
(70%) waren de aangeleverde gegevens
voldoende voor goede analyse, waarbij
in 18 casus (78%) ernstige morbiditeit
en in 10 (43%) substandaardzorg werd
geïdentificeerd (individuele audit). Na
groepsaudit van een geselecteerd aan-
tal casus (n=14) bleek in 11 casus (79%)
voldoende informatie voorhanden en

werd in 12 casus (86%) ernstige morbi-
diteit en in 12 casus (86%) substan-
daardzorg geïdentificeerd.
Conclusie: De door LEMMoN verza-
melde gegevens geven een goede
indruk van het vóórkomen van ernsti-
ge maternale morbiditeit in Nederland.
De aangeleverde informatie is over het
algemeen voldoende voor een ade-
quate beoordeling van substandaard-
zorgfactoren. De toegevoegde waarde
van groepsaudit bestaat uit een toena-
me van identificatie van en consensus
omtrent substandaardzorgfactoren.  

ABSTRACT
Title: LEMMoN audit: a pilot study of
incidence and determinants of severe
maternal morbidity in The Hague
Introduction: Severe maternal morbi-
dity is introduced internationally as an
indicator of obstetric care. Severe
maternal morbidity in The Nether-
lands is studied since August 2004
through a national enquiry, the so cal-
led LEMMoN study. In a regional city
hospital in The Hague, a pilot audit
was organized with the objective to
assess whether the collected LEMMoN
data would be sufficient for audit. In
addition these severe maternal morbi-
dity cases were audited for substan-
dard care.
Materials & Methods: Case records
from LEMMoN cases identified
between August 2004 and May 2005 in
HAGA hospital in The Hague, The
Netherlands were send for individual
review to a selected audit team. This
team of obstetricians and other doctors
with experience in obstetric audit dis-

cussed individual findings in a mee-
ting (group audit) where additional
case files were available.
Results: 23 cases were identified (inci-
dence 21/1000 deliveries). Collected
data were sufficient for analysis in 16
cases (70%), with 18 casus classified as
true severe maternal morbidity (78%)
and with substandard care (individual
audit) identified in 10 cases (43%).
After discussion of a selected number
of cases (n=14) in audit meeting, 11
(79%) were considered sufficient for
analysis with 12 cases (86%) regarded
as true severe maternal morbidity, and
identification of substandard care in 12
cases (86%).
Conclusion: Data from the LEMMoN
study reflect severe maternal morbidi-
ty in the Netherlands. The collected
data is generally sufficient for substan-
dard care analysis. The additional
value of group audit is found in incre-
ased identification and consensus con-
cerning substandard care factors.
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De diagnostische laparoscopie
behoort vanaf het begin van de
jaren zeventig van de vorige eeuw
tot het basispakket van de gynae-
coloog. Behalve een laparoscopi-
sche sterilisatie en het doornemen
van een enkele adhesie werden
echter tot midden jaren tachtig geen
therapeutische laparoscopische
ingrepen verricht. Dankzij het feit
dat de medische techniek een
enorme vlucht heeft genomen wer-
den vanaf de jaren tachtig laparo-
scopische operaties mogelijk, de
zogenaamde laparoscopische inter-
venties.
Er is veel discussie geweest of
iedereen laparoscopisch moet leren
opereren, omdat niet iedereen zo is
opgeleid. In het kader van unifor-
me patiëntenzorg is er veel voor te
zeggen om tenminste de ‘kleine
kaart’ tot ieders palet te maken. Dit
begrip, dat indertijd door Prof O.
Bleker is geïntroduceerd, benoemt
de vaardigheden (dus ook de
laparoscopische) waarover eigenlijk

iedere dienstdoende gynaecoloog
zou moeten beschikken. De ‘grote
kaart’ op het gebied van de laparo-
scopie kan dan overdag worden
‘uitgeserveerd’, door de gevorderde
laparoscopische operateurs omdat
zij als enkelen uit een maatschap
beschikken over skills, die niet van
iedereen verwacht kunnen en
hoeven te worden.
Om de laparoscopische kleine kaart
te leren en verantwoord uit te
kunnen voeren biedt bovenge-
noemd boek een uitstekende basis.
En niet alleen aan aios en recent op
de arbeidsmarkt aangetreden gyna-
ecologen, die hun kennis opgedaan
in de verplichte chirurgische basis-
cursus willen opfrissen alvorens de
geleerde vaardigheden in de prak-
tijk toe te passen. Ook voor gynae-
cologen die vóór het therapeutische
laparoscopie tijdperk zijn opgeleid
en om die reden wat weerstand
hebben om aan dergelijke nieuwe
ontwikkelingen te beginnen is dit
basisboek van eigen bodem een

aanrader. Een dergelijk Nederlands
standaardwerk was tot nu toe niet
voorhanden. Dit fraai geïllustreerde
boek biedt een gedegen overzicht
over instrumentarium, basistech-
nieken, indicaties en risicofactoren.
Daarnaast komen ook complicaties
aan bod; hoe deze te voorkomen en
indien opgetreden, hoe ze het beste
opgelost kunnen worden. Met een
paar hoofdstukken ‘voor gevorder-
den’. De tekst geeft een samen-
vatting van theorie en praktijk, is
handig als snel naslagwerk vlak
voor een ingreep maar kan ook die-
nen als basis voor een beoordeling
van een aios ( OSAT). Kortom, het
is een boek voor de praktijk van
alledag (én nacht!). Een naslagwerk
voor allen die laparoscopische
basisprincipes willen beheersen. In
een tijd waarin de slogan ‘life long
learning’  niet meer is weg te
denken moet de conclusie dus
luiden: een boek voor iedere
(dienstdoende) gynaecoloog.

Boekbespreking

Gynaecologische laparoscopie: 
de basis
“Goed laparoscopisch opereren begint bij een goede opleiding” 

Met deze opdracht werd het eerste exemplaar tijdens de Cobra dagen aangeboden aan de voorzitter van de koepel opleiding

Redactie: Frank Willem Jansen, Trudy Trimbos-Kemper
Uitgeverij: Laurier 

ELLEN EVERHARDT
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Beperkte waarde van ca-125 en transvaginale

echo bij de opsporing van ovariumcarcinoom in

een vroeg stadium bij high risk patiënten

In dit onderzoek werd de waarde bestudeerd van lichamelijk onderzoek, CA-125-serum-
bepaling en transvaginale echografie bij een groep highriskpatiënten voor ovarium-
carcinoom (132 BRCA-1/ 20 BRCA-2 mutatiedraagsters; 72 leden van erfelijke borst- en
ovariumcarcinoomfamilies (HBOC) en 88 borstkankerpatiënten van erfelijkeborstkan-
kerfamilies (HBC). De hoogste sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV werden gevonden
voor de combinatie van CA-125 en TVU (40%, 99%, 40% en 99%). Echter, deze combina-
tie lijkt met name in staat de vergevorderde stadia van ovariumcarcinoom op te sporen.
Bij drie van de vier vroegstadiumovariumcarcinomen bij deze groep highriskpatiënten
werd een normale screeningstest gevonden. 

Ernstige complicaties van uterusruptuur

meenemen in de counseling voor sectio

caesarea

Honderd obstetrische afdelingen werden voor deze prospectieve studie gevraagd te par-
ticiperen in een landelijk onderzoek naar uterusrupturen tussen april 2002 en 2003. Er
was een respons van 89% van alle Nederlandse klinieken. Van iedere casus werd een
vragenlijst bijgehouden met gegevens over obstetrische anamnese, huidige graviditeit,
maternale en neonatale uitkomst. In dat jaar werden 98 uterusrupturen geregistreerd, 95
hiervan traden op na een eerdere sectio caesarea, waarvan 91 tijdens een proefbaring. In
18 casus werd de foetus compleet en in 13 casus gedeeltelijk uit de buikholte verwijderd.
Ernstige complicaties ten gevolge van de uterusruptuur waren perinatale sterfte (N= 11)
en hysterectomie (N=4).
De auteurs pleiten ervoor dat bespreking van deze ernstige complicaties deel uitmaakt
van de counseling bij een electieve sectio en bij het bespreken van de modus partus na
een eerdere sectio caesarea.               

Significante en langdurige verbetering van

kwaliteit van leven na TVT

In deze grote (n=809 patiënten) multicenter prospectieve cohortstudie werd middels
gevalideerde vragenlijsten (Incontinence Impact Questionnaire en Urogenital Distress
Inventory) de kwaliteit van leven na een Tension Free Vaginal Tape (TVT) procedure
bestudeerd. Deze vragenlijsten werden preoperatief, 2,6,12 en 24 maanden postoperatief
ingevuld. Respons rate na de operatie varieerde tussen 67 en 77%. De gemiddelde scores
van de questionnaires daalden significant na de TVT-procedure wijzend op een verbete-
ring van de kwaliteit van leven. Bij patiënten met stressincontinentieklachten na de
ingreep werd een subjectieve verbetering in de loop van de twee jaar follow-up na de
ingreep beschreven.        
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In een artikel kopt de NRC van
19 augustus 2006: ‘Patiënten zijn
vrij machteloos’. Er wordt een lans
gebroken voor een ‘Zorgconsumen-
tenwet’. (Zoek het maar niet op in
de van Dale.) Deze wet zou de aan-
sprakelijkheid moeten regelen, en
onder meer de rechten over de
(tijdige) levering van zorg vast-
leggen. De patiënt, om wie het in
het nieuwe stelsel zou horen te
gaan, zou daarmee meer centraal
komen te staan. Nu zijn de rechten
van verzekerden slechts een afge-
leide van de plichten van zorg-
verleners en verzekeraars. 
Herkent u zich in dit geschetste
beeld van de ‘hulpverleners’ of
bent u zo langzamerhand aan een
wetje toe waarin ook de rechten
van de hulpverlener vastliggen en
deze zich kan verweren tegen de
absolute macht van de zorgverze-
keraars, die een polis met de verze-
kerden nog altijd belangrijker vindt
dan een afspraak met de hulpver-
lener.
Want bonter moet het niet worden.
Voor een versleten heup naar Duits-
land, voor een nieuwe lens naar
België en voor bijna alles naar
Turkije of Thailand. Alles inclusief
reis, verblijf, een massage en allerlei
andere ‘life style’ extraatjes. En
natuurlijk de gratis body check-up
met een garantie op afwijkingen,
die alleen maar ongerustheid en
geen behandeling behoeven. En al
die geconstateerde ‘ongemakken’

natuurlijk lekker uitgezocht in die
ouderwetse gynaecologische af-
delingen in ons achtergebleven
Nederland. Want hier doen we 
nog een uterusextirpatie zonder
extraatjes als labium correctie of 
‘G spot release’. 
Zowaar worden we gered door
onze Minister, die vlak voor zijn
aftreden (stel je voor dat hij zich
laat inlijven bij een grote verzeke-
raar) zoveel geregeld heeft dat hij
zuchtend kan verklaren dat hij geen
voorstander is van nog meer wet-
geving, en dat hij liever niet ziet dat
extra’s, zoals een anti-rookcursus
worden opgenomen in het basis-
pakket.
Als iets de gemoederen blijft bezig-
houden is het de ‘Stuitbevalling’.
We blijken nog steeds niet af te zijn
van alle lokale evaluaties, goed
bedoelde adviezen, kerende en
krakende verloskundigen, old-
timers die uit de kast worden
gehaald. Gelukkig in deze afleve-
ring van het NTOG een zinnige
overdenking “De uitkomsten van
de ‘Term Breech Trial’ nader
belicht. Wat is waar?” Het is maar
de vraag of het door de ACOG
geformuleerde standpunt de toets
der kritiek kan doorstaan, hoewel
hun veronderstelling dat ‘Cesarean
delivery will be the preferred mode
for most physicians because of the
diminishing expertise in vaginal
breech delivery’. En daar zal wel
geen verandering in komen als

auteurs in hetzelfde abstract stellen
dat ‘before a vaginal breech deli-
very is planned, women should be
informed that the risk of perinatal
mortality or short time serious neo-
natal morbidity may be higher than
if cesarean delivery is planned, and
the patient’s informed consent
should be documented.’
(Obstet&Gynecol, 2006; 108:235)

‘Leer alsof je eeuwig zult leven, 
leef alsof je morgen zult sterven’
(Anoniem)

Ik hoop dat niemand zich laat
afschrikken door de raadselachtig-
heid van de titel ‘Gelijk zonder
geluk’, want het verslag van de
Invitational Conference is zeer
lezenswaardig. We weten het alle-
maal, maar kunnen de omstandig-
heden nog niet naar onze hand zet-
ten. ‘De vrouw moet eerder baren’.
Niet alleen omdat een jonge moe-
der menigmaal leuker is, maar
vooral omdat het gezonder is voor
de moeder en de maatschappij. De
kennis is aanwezig, nu de attitude
en praktijk nog. En daarvoor moet
nog wel wat water door de Rijn. De
commissie ‘gynaecoloog en maat-
schap’ pakt de handschoen op en
de eerste conferentie stond direct al
bol van de plannen en ideeën. We
hopen dat zij ons op de hoogte
blijven houden. En bedenk: ‘Een
verstandige meid krijgt een kind op
haar tijd’.

Editorial

LEX PETERS

'Allen, die gemediteerd hebben 
over de manier waarop de mensheid bestuurd moet worden,
zijn ervan overtuigd dat het lot van de staat afhangt
van de opvoeding van de jeugd'
Aristoteles (384-322  v.C.)



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, september 2006  3

INTRODUCTIE

Moeheid is een van de meest voor-
komende klachten in de genees-
kunde. De klacht berust echter in
slechts 15% van de gevallen op een
organische afwijking.1

Huidaandoeningen vormen even-
eens vaak een reden voor consult.2

Een enkele keer komt een arts beide
problemen tegelijk tegen.

ZIEKTEGESCHIEDENIS 

Een 46-jarige vrouw, para 0, met
een blanco voorgeschiedenis,
bezocht de huisarts wegens moe-
heid. In de weken hiervoor had zij
af en toe last gehad van misselijk-
heid, diarree en hevige transpiratie.
Verder had zij geen specifieke
klachten. Door laboratorium-
onderzoek was een normocytaire
anemie (Hb 3,8 mmol/l 
(ref: 7,5-10,0), MCV 89 fl (82-98))
vastgesteld. Ter evaluatie van deze
ernstige anemie werd patiënte
doorverwezen naar de internist.
Vervolgens werd de gynaecoloog in
consult gevraagd vanwege verden-
king op ovariumpathologie. 

Bij onderzoek werd een niet-zieke,
bleke en vermoeide vrouw gezien.
Het abdomen was soepel met nor-
male peristaltiek. In de onderbuik
was een grote weerstand van 20x10
cm palpabel.  Bij de navel viel een
verheven paarse, onwelriekende,
nattende en pijnloze zwelling van 2
cm op. Patiënte vertelde dat deze
afwijking sinds twee maanden aan-
wezig was (zie figuur 1 en 2). Bij rec-
taal en vaginaal toucher werd een
tumor in het cavum Douglasi
gepalpeerd. Het betrof een grote
vast-elastische zwelling vast aan

uterus en rectum. In speculo werd
een nullipara portio gezien, zonder
macroscopische afwijkingen
(PAP1). Echografisch werd een
deels solide, deels cysteus proces
gezien, met een diameter 15x13x16
cm, waarschijnlijk uitgaande van
het rechteradnex. Er werden geen
pathologische lymfomen gepal-
peerd. De mammae waren soepel.
Het serum CA-125-gehalte bedroeg
873 kU/l (normaal: 0-35 kU/l). Een
biopt van de navellaesie liet bij
histopathologisch onderzoek
adenocarcinoom zien, op basis van
immunohistochemische kleuringen
passend bij een metastase van een
ovariumcarcinoom. Een CT-scan
ondersteunde de waarschijnlijk-
heidsdiagnose ovariumcarcinoom
stadium IV. (zie figuur 3). Nadat
patiënte o.a. door bloedtransfusies

in redelijke conditie was gekomen,
vond er een debulkingoperatie
plaats.
Het abdomen werd geopend per
mediane laparotomie. Bij intra-
abdominale inspectie bleken het
peritoneum en omentum bezaaid
met kleine (2 mm) metastasen. Ver-
zonken in het leverparenchym
werd een metastase van 2 cm
gezien en multipele grote (6-11 cm)
metastasen op en in de wand van
het colon ascendens. De doorgan-
kelijkheid van de darm was hier
duidelijk gecompromitteerd met
klinisch verdenking op doorgroei
intraluminaal. De uterus en beide
cysteus vergrote adnexa, die sus-
pect waren voor maligniteit, waren
geheel met elkaar vergroeid. De
tumor was grillig en onregelmatig
van vorm, maar vrij van de blaas te

Een vrouw met anemie en 
een afwijkende navel
W.M. KLERKX1, L.F. VAN DER VOET2, J.H. SCHAGEN VAN LEEUWEN2,  P.H.TH.J. SLEE3 EN L.S.M. RIBBERT2, 

1 CO-ASSISTENT, ST. ANTONIUSUS ZIEKENHUIS, NIEUWEGEIN, THANS ARTS-ONDERZOEKER, UMC, UTRECHT

2 GYNAECOLOOG, ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS, NIEUWEGEIN

3 INTERNIST, ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS, NIEUWEGEIN

Figuur 1. Vooraanzicht Figuur 2. Zijaanzicht

Figuur 3. CT-scan na toediening van intraveneus en oraal contrastmiddel. Bij de pijl is de Sister
Mary Joseph-nodule weergegeven.
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bewegen. Er was wel tumoringroei
in de rectumwand. Er volgde een
‘en bloc’-resectie van uterus en
adnexa. Een partiële resectie van
het rectosigmoïd bleek na het ver-
wijderen van de tumor noodzake-
lijk. Een hemicolectomie rechts
werd verricht met een side-to-side-
anastomose tussen de laatste
ileumlis en het colon transversum
ter hoogte van de flexura lienalis,
nadat het infra-colische omentum
verwijderd was. Ten slotte werd de
navelmetastase verwijderd. Een
directe verbinding tussen de navel-
metastase en de primaire tumor
werd niet gezien. De operatie is
ongecompliceerd verlopen. Op de
levermetastase na, lukte het een
optimale debulking uit te voeren.
De afmetingen van de resttumoren
waren kleiner dan 2 mm.

Het histopathologisch onderzoek
van de uterus en adnexa liet in
beide ovaria lokalisatie van een
slecht gedifferentieerd sereus ade-
nocarcinoom zien met ingroei in de
wand van de uterus en doorgroei in
het lumen van de verwijderde
darmdelen. Er was sprake van een
FIGO stadium IV vanwege de
metastasen op afstand (lever, colon
en navel). Postoperatief werd direct
gestart met parenterale voeding.
Na aanvankelijk voorspoedig her-
stel (patiënte ging vijf dagen na de
operatie tegen ons advies in naar
huis vanwege zwaarwegende per-
soonlijke redenen) werd zij herop-
genomen met abundante vaginale
afscheiding berustend op abces-
vorming in de vaginatop. Deze
opname werd gecompliceerd door
recidiverende abcesvorming in de
vaginatop, intra-abdominaal en
subhepatisch. Meerdere chirur-
gische en echogeleide drainages
vonden plaats. Een kleine enterocu-
tane fistel sloot spontaan. Patiënte
kon binnen zes weken na debul-
king starten met chemotherapie, in
de vorm van zes drieweeklijkse
kuren docetaxel (Taxotere®) en
carboplatin. Bijna twee jaar na het
stellen van de diagnose is patiënte
nog steeds in complete remissie. 

BESCHOUWING 

De Sister Mary Joseph-nodule, ook
wel Joseph’ nodule, werd in 1949
door Sir Hamilton Bailey voor het
eerst beschreven. Zij werd ver-

noemd naar dr. William James
Mayo’s (1861-1939) eerste operatie-
assistente (sister Mary Joseph
Dempsey, 1856-1939),3 die de bevin-
dingen bij een laparotomie kon
voorspellen aan de hand van een
navelmassa die ze voelde tijdens
het preoperatief desinfecteren van
het abdomen. Mayo heeft deze
nodule eerder een ‘pants-button
umbilicus’ genoemd. De nodule is
de term voor een metastase in de
navel van een vergevorderde intra-
abdominale maligniteit. Van deze
metastase is 55% afkomstig uit de
tractus digestivus. Een maagcarci-
noom komt met 23% het meest
voor. Op de tweede plaats volgen
de gynaecologische tumoren, waar-
bij het ovarium carcinoom met 17-
34% de grootste groep vormt.4,5 Met
15% vormen de ‘onbekende primai-
re tumoren’ ook een aanzienlijk
deel. 
De navelmetastase is een cutane
metastase, die ongeveer 10% van
alle cutane metastasen naar de
voorste buikwand vertegenwoor-
digt.6 Umbilicale metastasen zijn
een zeldzaamheid, 1-3% van de
patiënten met een intra-abdominale
maligniteit presenteert zich met een
Sister Mary Joseph-nodule.5 De
diagnose kan worden bevestigd
door fijnenaaldaspiratie-cytologie
of door bioptie.

Differentiaal diagnostisch kunnen
peri-umbilicale tumoren benigne
(2/3) of maligne (1/3) zijn. Bij
benigne tumoren moet gedacht
worden aan dermale naevus, fibro-
epitheliaal papilloom, dermatofi-
broom, endometriose, pyogene
granulomen, of een omphalith.
Maligne tumoren van de navel zijn
bijna altijd metastasen van een
intra-abdominale maligniteit.
Primaire maligne tumoren van de
navel kunnen zijn: melanoom,
basaalcelcarcinoom, adenocarci-
noom en myosarcoom vanuit het
ligamentum teres hepatis of de
ductus vitellinus. Deze gegevens
zijn beschreven door de pathologen
Steck en Helwig in een van de wei-
nige grote series van verschillende
aandoeningen die zich in de navel
kunnen voordoen.6

Er zijn diverse mogelijkheden voor
de pathogenese van een navel-
metastase: 
1. Tumorcellen kunnen via de

lymfevaten van de porta hepatis
en de paracolische goten langs
het ligamentum teres hepatis via
retrograde flow de navel bereiken.
De normale lymfatische stroom
is van de navel af, maar in aan-
wezigheid van lymfkliermetasta-
sen kan retrograde flow van
tumorcellen plaatsvinden. 

2. Tumorcellen kunnen zich ook
gemakkelijk nestelen in het ext-
raperitoneale weefsel via directe
uitbreiding vanuit de omgeving
of langs het ligamentum falcifor-
me hepatis.

3. Via hematogene metastasering.

De overlevingsduur van een
patiënte met een navelmetastase bij
ovariumcarcinoom is afhankelijk
van de behandeling. Bij geen
behandeling is de mediane over-
leving 2,3 maanden, bij chirur-
gische resectie 7,4 maanden, bij
chemotherapie 10,3 maanden en bij
gecombineerde chirurgie met
chemotherapie 17,6 maanden.7

CONCLUSIE 

Dames en heren, de Sister Mary
Joseph-nodule is een klinische
manifestatie van een vergevorderde
intra-abdominale maligniteit. Bij
een goed uitgevoerd lichamelijk
onderzoek zal de afwijking niet
gemist worden. Tijdige herkenning
kan bijdragen aan een optimale
behandeling van de patiënt. 

Deze foto’s zijn afgedrukt met toestem-
ming van de patiënte.

Referenties:

1. Prof. dr. JC van Es. Patiënt en huis-
arts. 3e ed. Utrecht: Bohn Scheltema
Holtema, 1986.

2. Van Lisdonk, Van den Bosch, Huy-
gen, Lagro-Lanssen. Ziekten in de
huisartspraktijk. Maarssen: Els-
evier, 1999.

3. Wereldsma JC, van Beek AJ. Obser-
ving the navel in oncology: remem-
ber 'Sister Mary Joseph'. Ned Tijd-
schr Geneeskd 1989;
133(17):857-859.

4. Giner G, V. Sister Mary Joseph's
nodule. Its clinical significance and
management. An Med Interna
1999; 16(7):365-370.

5. Touraud JP, Lentz N, Dutronc Y,
Mercier E, Sagot P, Lambert D.
Umbilical cutaneous metastasis (or



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, september 2006  5

Sister Mary Joseph's nodule) disclo-
sing an ovarian adenocarcinoma.
Gynecol Obstet Fertil 2000;
28(10):719-721.

6. Steck WD, Helwig EB. Tumors of
the umbilicus. Cancer 1965; 18:907-
915.

7. Majmudar B, Wiskind AK, Croft
BN, Dudley AG. The Sister (Mary)
Joseph nodule: its significance in
gynecology. Gynecol Oncol 1991;
40(2):152-159.

SAMENVATTING:
Een 46-jarige vrouw werd opgenomen
op de afdeling interne geneeskunde ter
analyse van een normocytaire anemie.
Bij lichamelijk onderzoek viel een on-
regelmatige, paarse, onwelriekende en
nattende laesie van 2 cm ter plaatse van
de navel op, die anamnestisch twee
maanden aanwezig was. In het biopt
bleek de afwijking te berusten op een
metastase van een adenocarcinoom,
passend bij primair ovariumcarcinoom.
De afwijking is bekend als een Sister
Mary Joseph-nodule, genoemd naar dr.
William James Mayo’s eerste operatie-
assistente. Zij kon bevindingen bij een
laparotomie voorspellen aan de hand
van een navelmassa die ze voelde tijdens
pre-operatief desinfecteren van het
abdomen. Deze navelmetastase kan
optreden bij een vergevorderde intra-
abdominale maligniteit.

SUMMARY:
We present a 46 year old woman admit-
ted for analysis of severe normocytic
anaemia. At inspection a purple, foul-
smelling, moist lesion of 2 cm was found
at the umbilicus. On histopathological

examination the lesion revealed a metas-
tasis of an adenocarcinoma probably ori-
ginating from the ovary. 
This lesion is known as ‘Sister Mary
Joseph’s nodule’, named after dr. Wil-
liam James Mayo’s first operation assi-
stant, who could predict the findings of
the operation from the umbilical mass
she felt while disinfecting the abdomen
for surgery. This umbilical metastasis
arises from advanced intra-abdominal
malignancy. 

TREFWOORDEN:
Sister Mary Joseph-nodule – ovarium-
carcinoom – navelmetastase – normocy-
taire anemie
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INTRODUCTIE

Acute pijn rechts onder in de buik
kent een heel scala aan differen-
tiaaldiagnoses. Wij werden gecon-
fronteerd met een casus, waarbij de
uiteindelijke diagnose zeer verras-
send was. Een 25-jarige vrouw
presenteerde zich op de Spoed-
eisende Hulp met acute pijn rechts
onder in de buik. Peroperatief werd
een tumor van 15x5x5 cm in het
kleine bekken gevonden met een
getordeerde vaatsteel vanuit het
omentum. Bij pathologisch onder-
zoek bleek het te gaan om een
lipoom in het omentum met teke-
nen van circulatiestoornissen op
basis van torsie zonder aanwijzin-
gen voor maligniteit.

CASUS

Een 25-jarige vrouw werd op de
Spoedeisende Hulp gezien met
sinds enkele weken bestaande vage
buikklachten, die sinds twee dagen
fors waren toegenomen. De pijn
was rechts onder in de buik ge-
lokaliseerd en ging gepaard met
misselijkheid, anorexie en vervoers-
pijn. De ontlasting was wat dunner
dan anders zonder bloed- of slijm-
bijmenging. 
Bij onderzoek werd een matig zieke
jonge vrouw gezien met drukpijn
rechts onder in de buik en lokale
peritoneale prikkeling. Het bloed-
beeld liet een lichte leukocytose
(11,9) zien en een CRP van 88.
De diagnostiek was niet sluitend en
werd bemoeilijkt doordat patiënte
virgo was. De gynaecoloog werd

daarom in consult gevraagd.
Bij vaginale echografie werden
geen afwijkingen gezien aan de
genitalia interna. Er was wel een
spoor vocht in de buik. Differenti-
aal diagnostisch werd gedacht aan
een gesteeldraaide adnex dan wel
appendicitis. In samenspraak werd
besloten een laparoscopie te ver-
richten. Deze werd aangevangen
door de gynaecoloog. Er werd een
gesteeldraaide ronde tumor gevon-
den in het kleine bekken gelegen
tegen de blaas en uterus. De appen-
dix en de ovaria hadden een nor-
maal aspect. Aansluitend werd een
laparotomie verricht, waarbij het
bleek te gaan om een vaste zwelling
met een doorsnede van 15x5x5 cm,
welke een vaatsteel had vanuit het
omentum majus. Deze vaatsteel
was getordeerd. Macroscopisch

leek er sprake te zijn van een
mesenteriaalcyste dan wel een
pathologische lymfeklier. Peropera-
tief werden foto’s gemaakt (zie
figuur 1). De getordeerde tumor
werd verwijderd en voor PA op-
gestuurd. Dit toonde aan dat er
sprake was van een lipoom in het
omentum met tekenen van circu-
latiestoornissen op basis van torsie
zonder aanwijzingen voor maligni-
teit.
Het postoperatieve beloop is on-
gestoord geweest. De wondgene-
zing was per primam. 

BESCHOUWING

Lipomen kunnen voorkomen op
elke plaats in het lichaam, maar
lipomen in het omentum major zijn
zeldzaam en de literatuur hierom-

Gesteeldraaide tumor in het 
omentum majus als oorzaak 
van een acute buik
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Figuur 1. Getordeerd lipoom in het omentum majus (afgedrukt met toestemming van de patiënte)
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trent is erg beperkt. De precieze
incidentie van omentum lipomen is
onbekend.1 Indien intraperitoneale
lipomen worden ontdekt berust dat
meestal op toeval.2,3 Er zijn slechts
enkele gevallen bekend, waarbij
een omentaal lipoom zich met een
acute buik presenteerde.4,5 De
pathogenese van torsie van omen-
tale lipomen is onbekend. Diagnos-
tiek is wel mogelijk met behulp van
echografie en CT. 2,4 De waarde van
de echo voor de diagnostiek is
beperkt. De CT is hoog sensitief en
specifiek voor lipomateuze afwij-
kingen en de lokalisatie ervan. Aan-
vullend zou een color doppler
eventueel het verloop van de vaten
en het torsiemoment duidelijk kun-
nen maken, maar bij een acute buik
met peritoneale prikkeling is chi-
rurgie de behandeling van keuze.
In dit geval zou en preoperatieve
CT-scan te overwegen geweest zijn
(hoewel de behandeling niet anders
uitgevallen zou zijn). Speciale
maatregelen of instructies
betreffende de follow-up zijn in de
literatuur niet beschreven. De

behandeling van voorkeur bij een
getordeerd omentaal lipoom is exci-
sie van de tumor en/ of (partiële)
omentectomie.4,5 
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SUMMARY
A 25 year old woman was presented at the
emergency room with acute pain in the right
lower abdomen. At laparotomy a large 15x5x5
cm tumor in torsion was found in the pelvis
originating from the omentum majus. Histolo-
gical examination showed a lipoma in the
omentum with signs of impaired circulation
based on torsion. No malignancy was found.

TREFWOORDEN
Lipoma, omentum majus, torsion
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INTRODUCTIE

Het aantal tweelingen dat geboren
wordt, is de laatste 25 jaar fors toe-
genomen. In 2003 zijn er in totaal
3600 tweelingen geboren in Neder-
land (1:55 partus), in de jaren 70
van de vorige eeuw bedroeg dit
aantal nog de helft (1:103 partus).1

De toename van het aantal gemelli-
zwangerschappen is met name het
gevolg van de toepassing van ferti-
liteitsbevorderende technieken en
een verhoogde maternale leeftijd
van de Nederlandse zwangere.2-5 De
kans op een meerling bij vrouwen
boven de 35 jaar is 2–3 maal hoger
dan bij vrouwen jonger dan 25 jaar.6

Meer dan 97% van alle meerlingen
zijn tweelingen.7

Naarmate er meer dan een foetus in
utero aanwezig is, neemt de kans
op zwangerschapscomplicaties en
perinatale morbiditeit en mortaliteit
toe.2,8,9 Daarbij neemt ook de kans
op vroeggeboorte toe.9

In hoeverre de baring van (de twee-
de van) een gemelli een extra
risicofactor is voor perinatale com-
plicaties en sterfte, is onduidelijk.10

Een grote multicenterstudie, The
Twin Birth Study, is (in 2003?)
gestart om hier meer duidelijkheid
in te verschaffen. Net als bij het
bekend worden van de resultaten
van the Term Breech Trial, zou de
publicatie van de Twin Birth Study
een ombuiging van het beleid
teweeg kunnen brengen. Vandaar
dat wij voor onze kliniek alle resul-
taten van gemellipartus in de laat-
ste vijf jaar op een rij hebben gezet.

Smith en co-auteurs rapporteerden
reeds over de partus gedurende vijf

jaar van 4707 tweelingbevallingen
in Schotland.10 Wij hebben de data
geanalyseerd voor een perifere
middelgrote niet-opleidingskliniek
in Nederland. Het doel van deze
studie was het vergelijken van de
uitkomst van de partus (spontaan
of per kunstverlossing; vaginaal
dan wel per sectio), de perinatale
morbiditeit en mortaliteit en de
prevalentie van complicaties in de
zwangerschap met de gegevens
voor zover bekend in de literatuur.  

METHODE

Alle 134 tweelingzwangerschappen
waarvan de bevallingen plaats-
vonden in het Maaslandziekenhuis
te Sittard gedurende de periode juli
1999 tot juli 2004 werden geanaly-
seerd. De klinische informatie werd
verkregen uit de Landelijke Verlos-
kundige Registratie 2e lijn (LVR-2)
en uit de in de status vermelde
echografie-, partus- en pathologie-
verslagen. De statische analyses
werden verricht met behulp van 
de Mann-Whitney U test en de
Fisher’s exact test. Van de continue
variabelen werd de mediaan
bepaald. 

RESULTATEN

Graviditeit
Van de 134 vrouwen in ons zieken-
huis, die in de genoemde periode
zijn bevallen van een gemelli-
graviditeit, werden 99 (74%) vrou-
wen spontaan zwanger; 34 (26%)
werden zwanger na fertiliteitsbe-
handeling en van 1 (1%) werd niet
vermeld of er fertilteitsbehandeling
werd toegepast. Van de behandelde

vrouwen werden 12 (9%) gravida
na ovulatie-inductie zonder en 5
(4%) met homologe intra-uteriene
inseminatie; 12 (9%) met behulp
van IVF en 5 (4%) met behulp van
IVF-ICSI. De mediaan van de
maternale leeftijd bedroeg 31 jaar,
met een spreiding van 20–44 jaar.
Van deze zwangeren waren er 61
(46%) nullipara. De mediane
amenorroe ten tijde van de partus
was 36 1/7 weken, met een sprei-
ding van 21 5/7 tot 39 3/7 weken. 

Van alle zwangerschappen waren
er 95 (75%) bichoriaal-biamniotisch;
32 monochoriaal-biamniotisch
(25%); van 7 (5%) was de chorioni-
citeit onbekend. Er waren  geen
monochoriaal/monoamniotische
zwangerschappen. 
Het aantal meisje-jongen- en
jongen-meisjetweelingen bedroeg
43 (32%), het aantal meisje-meisje-
tweelingen 49 (37%) en het aantal
jongen-jongentweelingen 42 (31%).
De geanalyseerde groep bestaat 
dus uit zeker 43 dizygote (afgeleid
van de sexe) en 32 monozygote
gemellizwangerschappen (afgelei-
de van de echobevinding). Voor de
zygotie bekende zwangerschappen
kwam de zwangerschap tot stand
zonder fertiliteitsbehandelingen bij
28/32 (88%) van de monozygote en
bij 29/43 (67%) van de dizygote
zwangerschappen

Zwangerschapsverloop
De zwangerschap verliep bij 90
(68%) van alle zwangeren zonder
opnames tot aan de partus. In totaal
konden 52 opnames bij 44 zwange-
ren in het verloop van de zwanger-
schap worden geregistreerd om-

Gemellipartus in een middelgrote
perifere kliniek.
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H.J.M.M. MERTENS1 EN M. HUTTEN2
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wille van verscheidene oorzaken
anders dan de baring (tabel 1).  

Liggingen
Ten tijde van de partus lagen 58
(43%) gemelli beiden in hoofdlig-
ging; 20 (15%) gemelli lagen beiden
niet in hoofdsligging. Bij 34 (25%)
tweelingen was er sprake van de
eerste in schedelligging, de tweede
niet. Bij 22 (16%) bleek juist de
tweede van de tweeling in hoofd-
ligging, de eerste niet. 

Neonatale mortaliteit
Van de 268 kinderen uit de onder-
zoekspopulatie zijn er 3 (1%) niet
levend geboren. Er was een partus
immaturus bij een amenorrhoe van

21 5/7 weken bij een 36 jarige para
1, abortus 1. De zoon en dochter
hadden een geboortegewicht van
respectievelijk 490 en 370 gram. De
dizygote zwangerschap was door
middel van ovulatie-inductie met
gonadotrofinen tot stand gekomen. 
Het andere overleden kind in de
populatie werd geboren uit een 29
jarige primigravida. Het betrof een
spontaan tot stand gekomen mono-
choriaal-biamniotische  gemelli-
graviditeit. Een van beide mannelij-
ke foetus bleek intra-uterien
overleden bij een amenorroeduur
van 36 2/7 weken. Er werd na een
primaire sectio caesarea een zoon
van 2530 gram geboren in schedel-
ligging (apgarscore (AS) 8/10; pH

7.23) en in stuitligging de levenloze
zoon van 2370 gram. Een duidelijke
oorzaak voor de vruchtdood werd
niet genoemd.

LEVEND GEBORENEN 

Baring
Het percentage van interventies bij
de baring is bij een tweeling- hoger
dan bij een eenlinggraviditeit.
Binnen onze populatie kwamen 
63 (48%) van de zwangeren
spontaan in partu; 21 van hen
meldden zich met gebroken vlie-
zen, 42 met progressieve weeën-
activiteit.
Bij 37 (28%) werd de baring inge-
leid met prostaglandines intra-
cervicaal (n=17) of met oxytocine
intraveneus (n=20). Bij 32 (24%)
zwangeren werd een primaire
sectio caesarea verricht in veband
met liggingsafwijkingen (n=30) of
in verband met foetale nood (n=2). 

Vaginale baring
De gemiddelde ontsluitingsperiode
bedroeg 5 40/60 uur (spreiding
2–11 50/60 uur). De gemiddelde
duur van de gebroken vliezen was
voor het eerste kind 6 22/60 uur;
voor het tweede kind 13 minuten.
Bij 3 patiënten was er sprake van
langdurig gebroken vliezen, nl. 56,
76 en 29 uur.
Van de 100 patiënten die vaginaal
wilden bevallen, kwamen 63 zwan-
geren spontaan in partu; bij 37
vrouwen werd de baring ingeleid.
De baring eindigde soms met een
kunstverlossing (zie tabel 2). Als
het eerste kind met een forcipale
extractie ter wereld werd gebracht
(n=2) was dit in beide gevallen van-
wege foetale nood van het eerste
kind. De vacuümextractie van het
eerste kind was vanwege stagnatie
van de uitdrijving (n=3) of foetale
nood (n=3). De vacuümextractie bij
beide kinderen (n=1) was vanwege
stagnatie van de uitdrijvingen; 2
tweede kinderen werden geboren
middels een vacuümextractie
wegens stagnatie van de uitdrij-
ving, terwijl het eerste kind reeds
spontaan geboren was.  
Van alle vaginale stuitbevallingen
bevielen 2 patiënten van beide kin-
deren in stuitligging; 7 patiënten
van het tweede kind in stuitligging.

Secundaire sectio caesarea
In 26/100 partus werd bij de levend

Geen opname tot partus 68% (n=90)

Opname
• I.v.m. bloedverlies 2% (n=2)
• I.v.m.premature weeenactiviteit 17% (n=22)
• I.v.m.PPROM 4% (n=5)
• I.v.m.hypertensie 11% (n=15)
• I.v.m.hyperemesis 2% (n=3)
• I.v.m.koorts en malaise 2% (n=3)
• I.v.m.buikpijn e.c.i. 2% (n=2)

Totaal opnames n=52
(meerdere opnames mogelijk per patiënt)

Tabel 1. De prevalentie en indicaties voor opname in de zwangerschap bij
134 tweelingzwangerschappen.

Geplande vaginale partus
– Spontaan in partu 48% (n=63)
– Geïnduceerde baringen 28% (n=37)

Baring
– Spontaan / spontaan 65%
– VE / spontaan 6%
– VE / VE 1%
– FE / spontaan 2%
– Sec SC 26%

Tabel 2. Begin en afloop van alle vaginale baringen (n=100).

• Secundaire sectio voor 1ste kind 20
– Foetale nood 1ste kind 7
– Stagnatie ontsluiting 6
– Stagnatie uitdrijving (schedelligging) 2
– Stagnatie uitdrijving (stuitligging) 4
– Uitgezakte navelstreng 1

• Secundaire sectio voor 2de kind 6
– Dwarsligging 4

– Stagnatie uitdrijving na spontane partus 1ste
en mislukte VE 2de 1
Stagnatie uitdrijving na VE 1ste 1

Tabel 3. Indicaties voor de secundaire sectio’s (n=26).
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geborenen een secundaire sectio
caesarea (SC) verricht (tabel 3).
Vanwege stagnatie van de baring
van het eerste kind werd bij 60%
(n=12) een secundaire SC verricht
(stagnatie van de ontsluiting (n=6);
stagnatie van de uitdrijving (n=2 in
schedelligging en n=6 in stuitlig-
ging). Van deze 12 secundaire SC
vanwege stagnatie werden 10
baringen ingeleid met prostaglandi-
nes, 1 met oxytocine en 1 baring
kwam spontaan op gang. Eenmaal
werd een secundaire sectio verricht
nadat het eerste kind spontaan
geboren was, vanwege een dwars-
gelegen tweede kind.

Gewicht
Het gemiddelde geboortegewicht
van de levend geboren tweelingba-
by’s was 2428 gram. Het gemiddel-
de geboortegewicht van het eerst
geboren kind was 2472 gram (sprei-
ding 1030–3845 gram); van het
tweede kind was 2383 gram (sprei-
ding van 865–3445 gram). Bij 76 van
de 132 (58%) leven geboren twee-
lingen was het eerste kind zwaar-
der dan het tweede kind; bij 55
(42%) is het tweede kind zwaarder;
en bij 1 (1%) was het gewicht van
beide kinderen gelijk. 

Het percentage gewichtdiscordan-
tie (GD) werd gedefinieerd als het
geboortegewichtverschil tussen de
tweelingen gedeeld door het
gewicht van de zwaardere twee-
ling, waarna vermenigvuldigd met
100.11,12 Indien de GD groter is dan
30% wordt er gesproken van een
ernstige GD, is het verschil tussen
de 10–30%, dan is er een matige
GD. Bij analyse van de GD in onze
onderzoeksgroep waren alle, behal-
ve de immatuur geboren tweeling,
betrokken. Bij 62 (47%) tweelingpa-
ren was er sprake van een matige
discordantie; bij 5 paren (4%) van
een ernstige discordantie (>30%) en
bij 66 (50%) waren de tweelingen
cordant wat betreft het geboortege-
wicht. 
De hoogste discordantie was 51,9 %
(1800 en 865 gram). Dit is een
bichoriaal-biamniotische tweeling
waarvan de zwangerschap gecom-
pliceerd werd door pre-eclampsie.
80% (4/5) met een ernstige GD was
bichoriaal-biamniotisch. Alle 10
kinderen hadden een goede start;
na 1 minuut was er geen met een
AS < 8 en na 5 minuten geen met

een AS < 9. Er zijn er 3 middels een
sectio caesarea ter wereld gekomen.

Perinatale morbiditeit
Alle kinderen werden bij de partus
opgevangen door de kinderarts of
hun arts-assistent. 
Van geen van alle kinderen is lang-
durige morbiditeit bekend. De
gemiddelde AS van de levend
geborenen was zowel voor het
eerste als het tweede kind 9/10.
Aan het eerste kind werd na
1 minuut 9 maal een score gegeven
lager dan 7 (4 x 6; 3 x 5; 1 x 4; 1 x 3);
aan het tweede kind 14 maal (2 x 6;
5 x 5; 4 x 4; 1 x 3; 2 x 2) (tabel 4). 
De gemiddelde pH van het eerste
kind was 7.28, van het tweede 7,25.

Alle partusgegevens met een pH
lager dan 7,15 zijn vermeld in
tabel 4.

Kunstverlossing van het tweede
kind
Daar waar voor het tweede kind
een kustverlossing werd verricht
(1 maal een secundaire sectio caesa-
rea en 3 maal een vacuümextractie)
zagen wij geen ernstige gewichts-
discordatie (6,4–20,6 %). Steeds
bleek het à terme-partus te betref-
fen. De arteriële pH’s en apgar-
scores geven voor enkele van deze
partus aanwijzingen voor perinatal
asfyxie (tabel 4).

Amenorroe Eerste kind Tweede kind
(weken)

ligging partus AS pH ligging partus AS pH
28 4/7 schedel spontaan 4/7 7,36 stuit spontaan 5/8 7,31
31 1/7 schedel Sec SC 6/8 7,32 schedel 6/7 7,34

stagnatie 
ontsluiting

33 2/7 schedel VE 5/9 - schedel spontaan 5/8 -
foetale 
nood

33 6/7 schedel Prim SC 6/8 - stuit 4/8 -
HELLP

34 stuit Prim SC 5/8 7,25 stuit 9/9 7,29
ligging

34 1/7 schedel spontaan 6/7 7,27 schedel spontaan 7/8 7,31
36 1/7 schedel Sec SC 9/10 7,31 schedel 6/9 7,24

foetale 
nood

36 1/7 schedel spontaan 10/10 7,30 schedel spontaan 4/8 6,94
36 3/7 schedel Sec SC 6/7 6,98 schedel 7/8 6,76

foetale 
nood

36 4/7 stuit Sec SC 7/8 7,16 stuit 4/8 7,14
foetale 
nood

36 6/7 stuit Prim SC 9/10 - schedel 6/9 -
ligging

36 6/7 stuit Prim SC 6/9 7,14 stuit 9/9 7,02
foetale 
nood

37 1/7 schedel spontaan 6/8 7,21 stuit spontaan 9/10 7,22
37 1/7 schedel spontaan 6/7 7,23 schedel spontaan 8/9 7,20
37 4/7 schedel Sec SC 9/9 7,36 schedel 5/8 7,25

stagnatie
37 6/7 schedel VE 5/8 7,25 schedel spontaan 8/9 7,24

stagnatie
38 3/7 schedel spontaan 3/5 7,21 schedel VE 2/4 7,16

stagnatie
39 3/7 schedel VE 7/8 7,22 schedel VE 5/7 7,14

foetale foetale 
nood nood

Tabel 4. Perinatale morbiditeit.
Overzicht van alle partus met een lage arteriële pH pH<7,20) en/of een lage apgar-score(<8)
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DISCUSSIE

In de periode van dit onderzoek
werden (voor zover nog traceer-
baar) twee zwangeren van een
gemelli, verwezen naar de derde
lijn vanwege discordante groei op
basis van een transfuseur-transfuse-
syndroom bij een amenorroe korter
dan 30 weken. Helaas ontbreken
gegevens over het beloop van de
zwangerschappen, de medische
interventies en de partus. Ook ont-
breken data van zwangeren die om
een andere reden zijn verwezen
naar de derde lijn, zoals bijvoor-
beeld vanwege monoamniotie,
congenitale afwijkingen van een of
beide foetus of partus voor een
amonorroe van 30 weken. Vandaar
dat er geen algeheel beeld kan
worden geschetst van het beloop
van tweelingzwangerschappen in
deze populatie. Deze studie behelst
de uitkomsten van de partus die
plaatsvonden in het Maasland-
ziekenhuis te Sittard, een middel-
grote perifere kliniek in Nederland. 

De populatie lijkt vergelijkbaar met
de algehele Nederlandse bevolking:
binnen onze populatie bleek de
gemiddelde maternale leeftijd 31
jaar, in 2001 in geheel Nederland
30,3 jaar; in onze populatie bleek
46% nullipara, in Nederland in
2001 48 %.13 

Discordantie van foetale groei ligt
vaak aan de basis van medische
interventies en neonatale morbidi-
teit en mortaliteit. Een discordatie
van > 30% wordt ernstig en klinisch
relevant genoemd, daar het kleinste
kind dan 25% kans heeft op perina-
tale sterfte.12 Nassar en co-auterus
vermelden een  prevalentie van
ernstige discordante groei van
10–40%.11 In onze studie werd een
prevalentie gevonden van 4%.
Perinatale sterfte in deze groep
heeft zich (gelukkig) niet voor-
gedaan. Wellicht dat het verwijzen
van gecompliceerde gemelligravi-
diteiten naar de derde lijn hebben
bijgedragen aan deze gunstige
resultaten. 

Het percentage primaire sectio cae-
sarea uit de grote cohortstudie van
Smith en co-auteurs  bedroeg 15%10,
terwijl dit percentage in onze popu-
latie 24% bleek. In 2/32 (6%) werd
de sectio verricht vanwege foetale

nood, in alle andere gevallen van-
wege een liggingsafwijking. Alle
patiënten met een eerste kind in
stuit- en het tweede kind in
schedelligging kregen een sectio
caesarea; de studie uit Schotland
geeft helaas geen inzicht in de indi-
caties van de primaire sectio of de
liggingen van de kinderen bij de
geboorte. Na vergelijking met cij-
fers uit de LVR-registratie blijkt ons
percentage van primaire sectio’s bij
gemelligraviditeiten (24 % ten
opzicht van 9,3–12.0 % van
1989–1993) hoog.13 Het percentage
tweelingen dat vaginaal geboren is
(76 %) blijkt echter niet te verschil-
len van het landelijk percentage
(74,2–80,4 van 1989–1993).13

Het percentage secundaire sectio’s
in onze groep is 26 %.  Dit is hoog
ten opzichte van de Nederlandse
cijfers uit 1989–1993 (10,3–13,8 % );
echter ook worden cijfers gemeld
van 30–40% secundaire sectio’s bij
gemellipartus.13,14 Zesmaal werd in
de geanalyseerde vijf jaar een
secundaire sectio verricht op alleen
het tweede kind, hetgeen overeen-
komt met cijfers uit de literatuur
(ongeveer 7 % (tabel 3).14 Het rela-
tief hoge (primaire en secundaire)
sectiopercentage in onze kliniek
noodzaakt tot een nadere analyse
van alle sectio-indicaties bij gemel-
ligraviditeiten (tabel 3). 

De liggingsafwijkingen komen in
deze studie ongeveer overeen met
de getallen uit de literatuur. Daar-
uit blijkt in 40% sprake van twee-
maal schedelligging; bij 35% ligt het
eerste kind in schedelligging, het
tweede kind niet; bij 25% ligt juist
het eerste kind niet in schedellig-
ging.15,16 Voor onze studie zien we
percentages van 43%, 25% en 36%.
Van alle eerste kinderen die niet in
schedelligging lagen, zijn er drie
vaginaal geboren; daarbij ging het
om één immatuur en twee levend-
geboren. Van alle tweede kinderen
in stuitligging werden er 7 vaginaal
levend geboren en 1 immatuur. 

Het doel van de Twin Birth Study is
het bepalen van het voordeel van
een sectio caesarea bij een gemelli-
graviditeit boven het nastreven van
een vaginale partus. Mogelijk kun-
nen er een of meer subgroepen
worden geïndentificeerd voor wie
geldt dat een primaire sectio caesa-
rea tot minder perinatale morbidi-

teit of mortaliteit leidt dan een vag-
inale baring van een tweeling. Zo
blijkt bijvoorbeeld uit de review
van Kiely dat dit geldt voor een
tweeling in stuitligging.17

Persad and coworkers toonde aan
dat er een verhoogd risico is op
perinatale morbiditeit en mortaliteit
voor het tweede kind van de
gemelli.18 Het risico voor het twee-
de kind lijkt groter na een vaginale
bevalling dan na een sectio caesa-
rea.19 In de studie van Rabinovici en
coauteurs blijken er echter geen
significant verschillen gevonden te
worden.20

Er zijn dus onvoldoende gegevens
bekend waaruit blijkt dat het twee-
de kind bij een sectio caesarea vol-
doende wordt beschermd om een
vaginale baring te ontraden. Ook is
niet bekend of een primaire sectio
caesarea de voorkeur geniet bij een
specifieke subgroep gemellizwan-
geren, behoudens daar waar het
liggingsafwijkingen van het eerste
kind betreft.
Mocht de Twin Birth Study aan-
leiding geven voor een beleids-
verandering, zoals we gezien
hebben na de Term Breech Trial wat
betreft de vaginale stuitbevallingen,
is met deze studie goed in kaart
gebracht hoe een gemellipartus
doorgaans plaatshad in een middel-
grote niet-opleidingskliniek in
Zuid-Nederland. 

Tot nu zijn de gemelligraviditeiten
met ernstige groeidiscordantie en
liggingsafwijkingen genoemd als
risicovol. In onze kleine populatie
hebben zich in de genoemde risico-
groepen gelukkig geen gevallen
van mortaliteit of ernstige (intra-
partum) incidenten voorgedaan.
Wel zagen we in de groep van
tweelingen met een ernstige groei-
discordatie een tweede kind met
neonatlae asfyxie (pH 6,94, AS 4/8;
zie tabel 4). 
Ook prematuriteit wordt soms
genoemd als risicogroep van intra-
partum accidenten. Bij alle prema-
ture partus in deze studie waren er
geen significante verschillen in wij-
zen van bevallen, liggingsafwijkin-
gen, apgar-score of arteriële pH’s
tussen het eerste en het tweede
kind ten opzichte van de algehele
studiepopulatie of de à terme-
partus. Wel werd een spoedsectio
caesarea uitgevoerd bij een patiënte
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die bij een amenorroeduur van
36 3/7 week in partu geraakte en
meteen bij aansluiten aan het car-
diotocogram enrstige tekenen van
foetale nood van beide kinderen liet
zien. Inderdaad werden twee
kinderen geboren met zeer lage
arteriële pH’s (6,98 en 6,76; tabel 4),
maar met een nog redelijke start
(AS 6/7 en 7/8 respectievelijk; tabel
4). Van hen is geen langdurige
morbiditeit bekend. Bij deze patiën-
te was er geen risicofactor gevon-
den. 
Nadat de uitkomsten en adviezen
van de Twin Birth Study in praktijk
zijn gebracht, zullen we wederom
een vijfjaarsanalyse verrichten. We
zien uit naar de verschillen.
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INTRO
The Twin Birth Study is inmiddels gestart om
te verduidelijken of een vaginale geboorte van
(de tweede van) een gemelli een verhoogd risi-
co geeft op ernstige perinatale morbiditeit. 
Voordat de resultaten bekend zijn, die mogelijk
een verandering in het beleid bij gemellipartus
teweeg kunnen brengen, hebben wij voor een
perifere middelgrote niet-opleidingskliniek in
Nederland alle resultaten van gemellipartus op
een rij gezet over een periode van vijf jaar.

SUMMARY
Vaginal twin birth is considered to be a risk for
perinatal morbidity and mortality. In this study,
we focussed on twin pregnancies, conception,
zygosity, hospitalities, pregnancy outcomes
and partus in a Dutch hospital in a five years’
period. There was one immature birth and one
case of intra-uterine death of a singleton. There
were some casus of severe weight discordancy
and perinatal asphyxia. The cesarean section
rate was high. Weight discordancy, prematuri-
ty, zygosity, nor other  known risk factors for
perinatal morbidity, could be identified is this
small population. 
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ACHTERGROND

De zwangerschap wordt geken-
merkt door een snelle groei van
maternale en foetale weefsels in een
relatief korte periode. Hierdoor is
de behoefte aan energie en voe-
dingsstoffen verhoogd. Dit wordt
deels opgevangen door de fysio-
logische adaptaties aan de zwan-
gerschap, waardoor het maternale
metabolisme efficiënter verloopt,
zoals een toename van absorptie en
retentie van voedingsstoffen, en
aanpassing van de metabole snel-
heid.
Een deel van deze extra behoefte
moet echter komen uit een hogere
inneming van voedingsstoffen uit
de maternale voeding. Dit is ook
belangrijk om depletie van de
maternale depots te voorkómen.
Literatuur is voorhanden over de
relatie tussen een inadequate voe-
ding(stoestand) van de moeder en
het optreden van een afwijkend
verloop en uitkomst van de zwan-
gerschap.1-4 In ontwikkelingslanden
is er sprake van extreme situaties
van voedingtekorten en deficiën-
ties, in combinatie met slechte
hygiëne en infectieziekten, die voor
een deel de hoge perinatale en
maternale morbiditeit en mortaliteit
verklaren. De onderzoeksresultaten
en interventies in ontwikkelings-
landen zijn dan ook niet direct toe-

pasbaar in landen zoals Nederland,
waar voedsel in overmaat beschik-
baar is. Bij het in Nederland ge-
bruikelijke (gemiddelde) voedings-
patroon zijn er geen directe
aanwijzingen voor voedingsgerela-
teerde effecten op de morbiditeit en
mortaliteit van moeder en kind.
Een uitzondering is hierbij de rela-
tie tussen de maternale foliumzuur-
inneming en toestand en het risico
van een kind me t een neuralebuis-
defect (NBD), schisis en mogelijk
ook andere aangeboren afwijkin-
gen. 5-7

In de Standaard van het Neder-
lands Huisartsen Genootschap over
zwangerschap en kraamperiode
wordt gesteld dat voor de Neder-
landse situatie geen speciale voe-
dingsmaatregelen nodig zijn.8 Een
‘gewone’ voeding met voldoende
calcium volstaat en aanvulling in
de vorm van vitamines en minera-
len is niet nodig. In het kader van
de NBD-preventie wordt echter aan
alle vrouwen vanaf het moment
van zwangerschapswens geadvi-
seerd dagelijks 0,4–0,5 mg folium-
zuur in te nemen tot en met 10
weken na de eerste dag van de laat-
ste menstruatie. In geval van een
NBD-herhalingsrisico is de geadvi-
seerde dosis 5 mg/dag. Gedurende
dezelfde periode wordt geadvi-
seerd rauwe melk- en vleesproduc-
ten te vermijden om de kans op

bacteriële besmetting en hoge tera-
togene doseringen vitamine A te
vermijden. IJzersuppletie wordt
alleen geadviseerd bij een ijzerte-
kort na biochemische en hematolo-
gische diagnostiek. 
Ook het Voedingscentrum stelt dat
de basisvoeding ook voor zwange-
ren in principe voldoende voe-
dingsstoffen levert, maar adviseert
om naast foliumzuur ook extra
vitamine D (5 microgram/d) in te
nemen gedurende de hele zwanger-
schap. Dit advies is gebaseerd op
de discrepantie tussen de actuele
gemiddelde inneming uit de voe-
ding door zwangeren, ca. 3
mcg/dag en het door de Gezond-
heidsraad adequaat geachte niveau
van inneming voor zwangeren met
een gebruikelijke blootstelling aan
zonlicht van 7,5 mcg/dag en 10
mcg/dag bij onvoldoende zonlicht-
blootstelling.9 Een dergelijk niveau
is met de gebruikelijke voeding niet
of nauwelijks realiseerbaar.
In dit artikel worden deze voe-
dings- en suppletieadviezen voor
zwangeren, wat betreft de micro-
nutriënten, nog eens beschouwd
tegen de achtergrond van cijfers
over de werkelijke inneming uit de
voeding en de (nieuwe) voedings-
normen van de Gezondheids-
raad.9,10

De micronutriëntenvoorziening
van vrouwen vóór en tijdens 
de zwangerschap: is specifieke
suppletie gewenst? 
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DE INNEMING VAN
MICONUTRIËNTEN 
DOOR (AANSTAANDE)
ZWANGEREN 

Cijfers over de gemiddelde in-
neming van een aantal vitamines,
mineralen en spoorelementen zijn
beschikbaar uit de Voedselcon-
sumptiepeiling 1997-1998 (VCP-3).
De gemiddelde relatieve inneming,
dat is de inneming als percentage
van de aanbevolen hoeveelheid
(ADH), of het adequate niveau van
inneming (AI), is voor de groep
zwangeren aangegeven in tabel 1.
Voor zwangeren zijn er slechts data
van 50 zwangeren beschikbaar. Ter
vergelijking zijn daarom tevens de
waarden voor de gemiddelde rela-
tieve inneming van niet-zwangere
vrouwen in de reproductieve leef-
tijd tussen de 22-50 jaar opgeno-
men. Voor zover beschikbaar zijn
de ‘nieuwe’ voedingsnormen van
de Gezondheids Raad Commissie
Voedingsnormen gebruikt, anders
de ‘oude’ voedingsnormen van de
Voedingsraad (VR, 1989). 

Hoewel de absolute (gemiddelde)
inneming bij zwangeren voor de
meeste micronutriënten op een ver-
gelijkbaar niveau ligt als die van
niet-zwangeren, blijft met name
voor vitamine D, foliumzuur, ijzer
en zink de relatieve inneming bij
zwangeren duidelijk achter ten
opzichte van de hogere aanbeve-
ling. Bij zowel zink als ijzer zijn
deze percentages gebaseerd op de
‘hoogste‘ aanbevelingen die gelden
voor de latere fase van de zwanger-
schap, en zullen de ‘afwijkingen’ in
het eerste en tweede trimester
waarschijnlijk minder groot zijn. In
geval van vitamine D is uitgegaan
van de aanbevelingen die gelden bij
een gebruikelijke zonlichtblootstel-
ling. Voor die nutriënten waarvoor
een gemiddelde behoefte is afge-
leid, geldt dat voor zowel bij
zwangeren, als niet-zwangeren, de
gemiddelde inneming boven de
gemiddelde behoefte blijft.

RELATIE TUSSEN DE
NUTRIËNTENINNEMING,
NUTRIËNTENSTATUS EN
ZWANGERSCHAPS-
VERLOOP EN UITKOMST

De vraag is of inneming van
genoemde micronutriënten onder

de ADH-grens met name in de peri-
conceptionele periode en het eerste
trimester van de zwangerschap een
risico inhoudt voor de moeder en
haar kind. In het algemeen geldt
dat voedingsnormen, zoals de ADH
en de gemiddelde behoefte (GB),
geen absolute grootheden zijn,
maar referentiepunten op basis
waarvan uitspraken mogelijk zijn
over het al of niet ‘voldoende’ zijn
van de (individuele) inneming ten
opzichte van de behoefte. Omdat
de individuele behoefte niet bekend
is, kan alleen een uitspraak worden
gedaan over de gezondheidsrisico’s
bij een onvoldoende voedingsvoor-
ziening. Naarmate de inneming
verder onder de norm komt, neemt
het risico op een inadequate voor-
ziening toe. Of er daadwerkelijk
sprake is van een tekort kan alleen
in aanvullend biochemisch (labora-

torium) en klinisch onderzoek
worden vastgesteld. 
Beschikbare data uit Nederlandse
studies laten geen relatie zien
tussen parameters van de precon-
ceptionele vitaminestatus, c.q.
veranderingen daarin tijdens de
zwangerschap, en geboortegewicht
of het optreden van een mis-
kraam.11,12 Ook in een recent gepu-
bliceerde Engelse studie werd geen
relatie gevonden tussen de vitami-
nebloedspiegels en het zwanger-
schapsverloop, behalve een nega-
tieve onverklaarde correlatie tussen
placentagewicht en het serum reti-
nolgehalte.13 Wel zijn er aanwijzin-
gen uit longitudinaal Nederlands
onderzoek van een depletie tijdens
de zwangerschap van de maternale
nutriëntenvoorraad, met name voor
foliumzuur, ijzer en vitamine B6.11

Recent is een verband gelegd

Nutriënt Zwangeren Niet-zwangeren (22-50 jaar)
(n=50)  (n=1472)

Gemiddelde Voedingsnormen Gemiddelde Voedingsnormen
inneming Gezondheidsraad inneming Gezondheidsraad
(% van de Gemiddelde Aanbevolen Gemiddelde Aanbevolen

aanbevolen behoefte dagelijkse behoefte dagelijkse
dagelijkse hoeveelheid) hoeveelheid)

Vitamine A, 829 800 1000 803 600 800
RE/dag (83%)
Vitamine D, 3,2 (5,3 – 7,0) 7,5 – 10 3,2 - 2,5 – 5
mcg/dag (ca 35%)
Vitamine E, 11,5 61 10,1 11,6 6 10,1
mg/d) (105%)
Thiamine (B-1), 1,1 1,0 1,4 1,2 0,8 1,1
mg/dag (78%)
Riboflavine, 1,6 1,0 1,4 1,5 0,8 1,1
(B-2), mg/dag (114%)
Vitamine B-6, 1,5 1,35 1,9 1,5 1,1 1,5
mg/d (79%)
Vitamine B-12, ? 2,3 3,2 3,9 2,0 2,8
mcg/d
Foliumzuur, 187 (285) 400 172 200 300
mcg/d (47%)
Vitamine C, 94 78 90 81 58 70
mg/dag (104%)
Calcium, 1115 (700) 1000 963 - 1000
mg/dag (111%)
Magnesium, 306 (250) 350 302 - 300
mg/dag (87%)
IJzer, mg/dag 10,5 9 – 18 11 – 19 10,7 13 15

(>60%) 1e�3e Tr) (1e�3e Tr)
Zink2, mg/dag 9,5 9,2 – 10,8 12 – 15 9,0 6,8 9

(>63%) (1e�3e Tr) (1e�3e Tr)
Selenium2, 42 - 75-150 41 - 50 – 150
mcg/dag (> 30%)
1) Gem. behoefte en ADH: resp. 0,4 mg/g en 0,67 mg/g meervoudig onverzadigde vetzuren
2) Nieuwe normen Institute of Medicine (IOM; VS): zink: 8, resp 11 mg/dag; selenium: 60,

resp 55 mcg/dag voor zwangeren en niet-zwangeren.

Tabel 1. Gemiddelde inneming en aanbevelingen van vitamines en enkele mineralen/spoorelemen-
ten voor zwangeren en niet-zwangere vrouwen (bron Voedselconsumptiepeiling-3). 
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tussen een ‘marginaal’ voedings-
patroon en de kans op geboorte-
afwijkingen. Vrouwen die een kind
kregen met schisis, hadden, ten
opzichte van een controlegroep die
een kind kregen zonder geboorte-
afwijking, een relatief lage inne-
ming van o.a. voedingsvezel, ijzer,
magnesium en vitamine C.14 In een
vergelijkbaar patiënt-controleon-
derzoek bij vrouwen bleek een rela-
tief lage ijzer, magnesium en niaci-
ne-inneming geassocieerd met de
kans op spina bifida.15 Meta-analy-
ses van interventiestudies met
suppletie van micronutriënten,
zoals Cochrane reviews, laten ech-
ter geen significante effecten zien
op zwangerschapsbeloop en uit-
komst, behalve in geval van ernsti-
ge ondervoeding.1-3 Het enige, al-
gemeen geldende, ‘evidence-based’
suppletieadvies voor (aanstaande)
zwangeren in ontwikkelde landen
is dat van foliumzuurprofylaxe ter
verlaging van het NBD-risico.

VOEDINGSADVIES OF
SUPPLETIEADVIES VOOR
ZWANGEREN?

De vraag is nu wat geadviseerd
moet worden aan vrouwen in de
reproductieve leeftijd die wat be-
treft hun voedselconsumptie niet
voldoen aan de gestelde voedings-
normen. 
Allereerst moet hierbij worden
opgemerkt dat de aanbevolen hoe-
veelheid een maat is voor de ‘maxi-
male’ behoefte in de populatie,
rekening houdend met de variatie
in behoefte tussen personen. Voor
de meeste personen zal de werkelij-
ke behoefte lager zijn en zal het niet
halen van de norm geen inadequate
voorziening opleveren. Wel dient
een inneming op het niveau van de
aanbeveling te worden nagestreefd
en zal als daar niet aan wordt vol-
daan een voedingsadvies, dus aan-
passing van de bestaande voeding,
de primaire optie moeten zijn.
Indien er echter sprake is van een
ernstig onder het niveau van de
gemiddelde inneming blijven, bij-
voorbeeld onder het niveau van de
gemiddelde of minimale behoefte
(ligt bij een normale verdeling 2 SD
onder de aanbeveling; in de meeste
gevallen dus op ca. 70% ADH), die-
nen aanvullende maatregelen te
worden overwogen. Dit geldt in het
bijzonder als het met de gebruikelij-

ke voeding niet of nauwelijks
mogelijk is het gewenste niveau te
realiseren. Een dergelijke situatie
doet zich bij zwangeren voor ten
aanzien vitamine D en foliumzuur.
Voor foliumzuur is het aanbevolen
niveau van inneming voor zwange-
ren 0.4 mg/dag, terwijl de gebrui-
kelijke voeding slechts ca. 0.2
mg/dag levert. In de eerste 8 – 10
weken van de zwangerschap, wan-
neer in het kader van NBD-profy-
laxe dagelijks een foliumzuursup-
plement van 0.4 – 0.5 mg/dag
wordt ingenomen, wordt deze
norm ruimschoots gehaald. Dit is
echter niet meer het geval wanneer
hiermee wordt gestopt na de 8e
zwangerschapsweek. Een hogere
inneming van groente en fruit zal
zeker een positief effect hebben op
de foliumzuurinneming, maar zelfs
met de aanbevolen hoeveelheden
groente en fruit (200 g groente en 2
stuks fruit per dag) blijkt het uit
berekeningen lastig om 0.4 mg/dag
foliumzuur te halen. 
Hierbij moet worden aangetekend
dat in het betreffende Gezond-
heidsraadrapport wordt gesteld dat
er bij het huidige krappe niveau
van foliumzuurinneming in Neder-
land, geen directe aanwijzingen zijn
voor een relatie met complicaties
tijdens de zwangerschap. Dit zou
echter wel verder onderzocht
moeten worden.
Over de hoogte van de voedings-
normen voor zwangeren is al eer-
der gediscussieerd, met name wat
betreft de vitamine D-aanbeve-
ling.16,17 Eenzelfde discussie wordt
momenteel ook in Engeland
gevoerd.18,19 Bij het opstellen van
voedingsnormen voor zwangeren
speelt het voorzorgprincipe een
belangrijke rol teneinde een opti-
maal verloop van de zwangerschap
en foetale ontwikkeling zeker te
stellen bij vrijwel alle vrouwen in
de groep. Voor de meeste micronut-
riënten geldt dat de norm geba-
seerd is op een factoriële benade-
ring, dat is een inschatting van de
‘extra’ behoefte nodig voor de aan-
leg van nieuwe maternale en foeta-
le weefsels, en voor ‘compensatie’
van de hemodynamische verande-
ringen, zoals de toename in bloed-
volume en het aantal circulerende
bloedcellen. Er blijft daarbij een
zekere mate van onzekerheid van-
wege de (te) beperkte gegevens en
gemaakte aannames met betrek-

king tot de efficiency (mate van
benutting). Interpretatie van status-
parameters bij zwangeren blijft
gecompliceerd vanwege fysiologi-
sche adaptatie van het maternale
metabolisme aan de zwangerschap.
Voedingsnormen waarbij wordt uit-
gegaan van het voorzorgsprincipe
kunnen daarom afwijken van ‘evi-
dence-based’-richtlijnen en advie-
zen, zoals van medische beroepsbe-
oefenaren, zoals het Nederlands
Huisartsen Genootschap en verlos-
kundigen, waarbij het gaat om het
behandelen van bestaande proble-
men of tekorten.
Zoals aangegeven kan er als gevolg
van een inadequate nutriënteninne-
ming gedurende de zwangerschap
sprake zijn van een maternaal nut-
riëntentekort zonder verder duide-
lijke klinische consequenties.
Omdat er ook in de aansluitende
lactatieperiode sprake is van een
verhoogde behoefte, kan daardoor
een verdere uitputting van de
maternale voorraden optreden. Een
kort zwangerschapsinterval zou
daarom ook geassocieerd kunnen
zijn met een groter risico op zwan-
gerschapscomplicaties.20

Uit het cohortonderzoek van de
Weerd e.a. bleek dat er bij 18% van
de vrouwen die een kliniek voor
antenatale zorg bezochten, sprake
was van een biochemisch vitamine-
tekort.12

Bij een deel van de vrouwen met
een zwangerschapswens is dus
mogelijk al sprake van een tekort
vóór dat de zwangerschap begon-
nen is. Dit lijkt zorgelijk gelet op
het belang van een optimale voe-
dingstatus periconceptioneel en in
het eerste trimester van de zwan-
gerschap, teneinde de zwanger-
schap ongecompliceerd te laten
verlopen en het ziekterisico op
latere leeftijd mogelijk te
reduceren.21,22 Ogenschijnlijk kleine
verstoringen in de nutriëntenba-
lans, zoals in geval van foliumzuur
en vitamine A, kunnen daardoor
grote effecten hebben op de zwan-
gerschapsuitkomst. Deze vroege
fase is waarschijnlijk zo kritisch,
omdat de placenta dan nog niet
volledig is ontwikkeld. In de latere
zwangerschap speelt de placenta
namelijk ook een rol bij de regulatie
van het voedingsaanbod en de
metabolisering.
Gezien bovenstaande bevindingen
zou overwogen kunnen worden
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zwangeren te adviseren foliumzuur
te blijven slikken ook na de 8e
zwangerschapsweek. Praktisch
gezien zou dit goed te combineren
zijn met vitamine D-suppletie.
Omdat ook voor enkele andere
micronutriënten sprake is van een
verhoogde behoefte, zou het
gebruik van een multivitaminepre-
paraat met adequate doseringen
vitamine D en foliumzuur een optie
kunnen zijn. Te overwegen zijn de
speciaal voor zwangeren ontwik-
kelde preparaten, omdat juist deze
lage doseringen bevatten en geen
retinol (vitamine A als bèta-caro-
teen). Preparaten met vitamines en
mineralen/spoorelementen aanwe-
zig in hoeveelheden tot maximaal
het ADH-niveau worden als veilig
beschouwd voor zwangeren. Los
hiervan blijven voedingsadviezen
en communicatie over het belang
van een gezonde gevarieerde voe-
ding van het allergrootste belang.
Gelet op deze nieuwe inzichten en
bevindingen lijkt het wenselijk het
totaal aan voedings- en leefstijlad-
viezen voor vrouwen in de repro-
ductieve periode nog eens kritisch
te evalueren en monitoren op werk-
zaamheid en veiligheid. Een advies
van de Gezondheidsraad zou hier-
voor zeer op zijn plaats zijn, waar-
bij dan ook nadrukkelijk de precon-
ceptionele en lactatiefase worden
betrokken en het noodzakelijke
onderbouwende onderzoek wordt
gestimuleerd. 
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SUMMARY
Average energy and nutrient
intakes are comparable between
Dutch pregnant and nonpregnant
women and are lower than recom-
mended especially for vitamin D,
folate, iron and zinc. Some indica-
tions reveal that the current nutri-
tional intake is related to pregnan-
cy course and outcome. The
associations between micronu-
trient intakes below the recom-
mendations and pregnancy outco-
me are outlined. We conclude that
communication and advice on
healthy nutrition and lifestyle
should be the primary options to
improve micronutrient intakes. In
future, however, supplementation
with micronutrients in low con-
centrations may be considered
and monitored on efficacy and
safety when the recommended
intakes, partly based upon the
precautionary principle, cannot be
reached from the normal diet.
Moreover, nutrition and lifestyle
advices for women of reproducti-

SAMENVATTING
De inneming van vitamine D, foli-
umzuur, ijzer en zink door zwan-
geren in Nederland blijft achter bij
de aanbevelingen. Als gevolg van
de mogelijk nadelige effecten op
de zwangerschapsuitkomst, is het
de vraag of naast het foliumzuur-
advies ook aanbevelingen moeten
komen voor deze micronutriënten.
De conclusie is dat in de toekomst
aanvulling overwogen moet wor-
den van micronutriënten in lage
concentraties als met de voeding
het gewenste niveau van inne-
ming gebaseerd op het voorzorg-
principe niet of nauwelijks bereikt
kan worden. Monitoring van de
totale inneming aan micronutriën-
ten is daarbij gewenst, zowel wat
betreft werkzaamheid als veilig-
heid. Daarnaast zouden bij het
opstellen van voedings- en leef-
stijladviezen voor vrouwen in de
reproductieve fase ook de pre-
conceptie en lactatiefase moeten
worden betrokken. 

ve age should be further studied
with a focus on the preconception-
al and lactation period.
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INTRODUCTIE

In de verloskunde treden bij tijd en
wijle specifieke acute situaties op.
Wanneer in deze situaties niet
adequaat gehandeld wordt, kan dit
onverwijld leiden tot morbiditeit en
soms mortaliteit. In Nederland zijn
het vaak jonge en weinig ervaren
artsen (AGNIOS) die de meeste
klinische partus begeleiden en dus
veelal als eerste met acute obste-
trische calamiteiten worden gecon-
fronteerd. Na het basisartsexamen
start de AGNIO doorgaans in een
tweedelijnscentrum en verricht, na
een niet altijd vastomlijnde inwerk-
periode, zelfstandig diensten, nadat
autorisatie voor de spontane partus
en hechten van een episiotomie is
verkregen. In sommige klinieken
wordt bijvoorbeeld de schouderdy-
stocie wel op fantoom geoefend,
maar obligaat is dit niet. Daarbij
komt dat de begeleiding van de
gynaecoloog of oudere assistent
vrijblijvend en subjectief is; kortom,
er heerst het adagium al doende leert
men. Dit artikel beoogt een pleidooi
te zijn voor een basiscursus voor
startende arts-assistenten gericht op
het aanleren van kennis en syste-
matiek betreffende de vereiste
handgrepen indien een obstetrische
calamiteit zich presenteert. In de
huidige tijdgeest lijkt dergelijke
training onontbeerlijk alvorens zelf-
standig in de obstetrische praktijk
dienst te kunnen doen. Het zal de
veiligheid voor de patiënt en de
AGNIO kunnen verhogen. We
geven een overzicht van wat er op
dit gebied in de wereld gebeurt en
introduceren de Groningse cursus
die in januari 2006 is begonnen. 

KWALITEIT VAN ZORG 
IN ACUTE SITUATIE 
KAN BETER

Het Verenigd Koninkrijk (UK) kent
een jarenlange traditie van registra-
tie van maternale morbiditeit en
mortaliteit: The Confidential En-
quiries. Driejaarlijks worden alle
gevallen van maternale sterfte
geëvalueerd. De feitelijkheden, als-
mede de eruit voortkomende aan-
bevelingen voor verbetering van de
zorg, worden breed verspreid. De
meest recente evaluatie vindt bij
minstens de helft van de overleden
moeders aanwijzingen voor sub-
optimale zorg.1 Dit varieerde van
het niet stellen van de juiste diag-
nose tot ineffectieve zorg of ver-
keerde behandeling. Bijvoorbeeld:
vrouwen die overleden aan een
hartstilstand, waren vaak niet opti-
maal geresusciteerd. Evaluatie van
de intrapartum foetale sterfte liet
zien dat er ten minste bij de helft
van het cohort aanwijzingen zijn
voor suboptimale zorg.2 Gebrek aan
kennis en vaardigheden, maar ook
gebrekkige communicatie en slech-
te samenwerking speelden alle een
rol.1,2 De aanbeveling van zoge-
naamde ‘fire drills’ als voorberei-
ding op obstetrische calamiteiten
was kenmerkend voor de 1999-
versie van de Confidential Enquiry
into Maternal Deaths. Hierop wordt
verderop in dit artikel ingegaan. Er
is geen reden om aan te nemen dat
de situatie in Nederland beter is
dan die in de UK. In een evaluatie
van de maternale sterfte in 1999-
2002 werden bij 71% van de directe
sterfte aanwijzingen voor subopti-
male zorg gevonden. In de groep

met pre-eclampsie was dit percen-
tage het hoogst, namelijk 89%.3

TRAINING IN ACUTE
OBSTETRISCHE ZORG:
WAT IS HET AANBOD?

In Noord-Amerika zijn het afgelo-
pen decennium twee cursus-
programma’s ontwikkeld met als
doel de kwaliteit en beschikbaar-
heid van verloskundige zorg te ver-
groten. Deze cursussen richten zich
met name op de eerste lijn zoals die
in Amerika en Canada is vormge-
geven. Dit komt tot uiting in de
behandelde onderwerpen, onder
andere bloedverlies in het eerste
trimester, foetale bewaking, inlei-
den van de baring en het doen van
kunstverlossingen. Onderzoek
onder 275 met name huisartsen die
de Advanced Life Support in
Obstetrics (ALSO)-cursus hadden
gevolgd liet een toename van het
vertrouwen in eigen kunnen zien.
Een jaar na afloop van de cursus
werden de geleerde technieken
vaker toegepast.4 De overeen-
komstige Canadese cursus, Advan-
ces in Labour and Risk Management
(ALARM), wordt tevens gezien als

Een pleidooi voor training in acute obstetrie:

Simulatietraining Acute 
VERloskunde (SAVE’R)
L. VAN LONKHUIJZEN1 EN G. ZEEMAN2

1 AIOS GYNAECOLOGIE & OBSTETRIE, UMC GRONINGEN

2 GYNAECOLOOG-PERINATOLOOG, UMC GRONINGEN

Zorg voor vrije ademweg.
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primair kwaliteitsinstrument in een
claimcultuur zoals die bestaat in
Noord-Amerika.5

Een andere, recent ook in Neder-
land geïntroduceerde cursus, is die
van de Royal College of Obstetri-
cians and Gynaecologists, Managing
Obstetric Emergencies and Trauma
(MOET). Deze cursus is in tegen-
stelling tot de andere twee cursus-
sen speciaal gericht op specialisten
en AIOS aan het eind van hun
opleiding.6 Het curriculum is geba-
seerd op de noodsituaties die naar
voren kwamen in de confidential
enquiry. Op basis van literatuur-
onderzoek zijn evidence-based
richtlijnen ontwikkeld voor de
behandeling van verscheidene obst-
etrische calamiteiten. Daarnaast
werd gebruik gemaakt van de erva-
ring die is opgedaan in aanverwan-
te cursussen, zoals de Advanced
Trauma Life Support (ATLS), Advan-
ced Cardiac Life Support (ACLS) en
Paediatric Advanced Life Support
(PALS). De Nederlandse cursus is
tot dusverre telkens volgeboekt en
ontvangt uitstekende recensies,
maar is (voorlopig) met name
bedoeld voor de eerdergenoemde
doelgroep. Hierdoor blijft de
komende jaren het belangrijkste
deel van de directe zorgverleners
buiten beschouwing, namelijk de
beginnende arts al dan niet in
opleiding. 

In de UK doet men inmiddels ook
ervaring op met het oefenen door
middel van ‘fire drills’. Op onver-
wachte momenten wordt er op de
verloskamers een gesimuleerde
patiënt met een eclamptisch insult
gepresenteerd. Behandeling vindt
plaats door de aanwezige verpleeg-
kundige staf, verloskundigen en
artsen. Na evaluatie en feedback
wordt dezelfde dag nogmaals geoe-
fend. Door het oefenen op deze
wijze, op locatie en in teamver-
band, kunnen fouten in de behan-
deling, maar ook in de systematiek,
logistiek en de samenwerking wor-
den opgespoord. Het regelmatig
herhalen van deze oefeningen laat
toegenomen snelheid en verbete-
ring in de kwaliteit van de hande-
lingen zien.7

In de eerder beschreven obstetri-
sche cursussen wordt veel aandacht
besteed aan het trainen van vaar-

digheden. Vanouds wordt voor het
oefenen van de handgrepen bij een
bevalling het fantoom gebruikt.
Tegenwoordig zijn ook meer
geavanceerde modellen beschik-
baar. De Noelle Birthing simulator
(Gaumard® Scientific Company,
Inc., Miami) bestaat uit een model
van een zwangere vrouw op ware
grootte. Een kind kan automatisch
door het baringskanaal worden
voortbewogen. Moeder en kind
kunnen worden bewaakt: bloed-
druk en saturatiemeting bij de moe-
der en het CTG bij het kind. Een
groep studenten die de behande-
ling van schouderdystocie had
geoefend op dit model, presteerde
later beter bij een simulatie van een
schouderdystocie dan de groep die
niet had geoefend. Ze pasten de
benodigde handgrepen sneller, in
de juiste volgorde en kwalitatief
beter toe.8

OBSTETRISCHE SIMULATIE-
TRAINING: VERGELIJKING
MET LUCHTVAART EN
SPOEDEISENDE HULP

Met het in 1999 gepubliceerde boek
To err is human adviseerde het
gezaghebbende Institute of Medicine
de gezondheidszorg de introductie
van training door simulatie9. Dit in
de veronderstelling dat het voorko-
men van medische fouten verder
kon worden verminderd. Sleutel tot
het succes is, vergelijkbaar met de
luchtvaart, ervoor zorg te dragen
dat simulatie is geïncorporeerd in
de kwaliteitsverbetercyclus. De hui-
dige belangstelling voor patiëntvei-
ligheid in Nederland richt zich ech-
ter met name op medicatiefouten,
de rol van verpleegkundige en
medische staf en hun onderlinge
communicatie of gebrek daaraan,
alsmede op administratieve proce-
dures in het zorgsysteem. De aan-
dacht is slechts zelden gericht op de
individuele prestatie van de betrok-
ken zorgverlener, noch waar het
kennis en/of vaardigheden betreft
noch op het trainen in teamver-
band. Dit is opmerkelijk, want bij-
voorbeeld in de luchtvaart is het
heel gewoon dat gebruik wordt
gemaakt van geavanceerde simula-
tietechnologie ten behoeve van het
herhaaldelijk trainen en evalueren
van piloten. Simulatietraining
vormt een belangrijk onderdeel van
de opleiding tot piloot. Ook na cer-

tificering vindt periodiek evaluatie
van kennis en kunde plaats en wor-
den noodprocedures geoefend.

De acute obstetrische zorg kan
worden vergeleken met de spoed-
eisende hulp (SEH). De inspectie
voor de gezondheidszorg (IGZ)
heeft in 2004 kritisch gekeken naar
de kwaliteit van de spoedeisende
hulpverlening. In het IGZ-rapport
wordt onder andere de zorg uit-
gesproken over de sterk wisselende
medische deskundigheid van de
arts-assistenten. Net als in de obste-
trie worden er over het algemeen
geen specifieke bekwaamheidsei-
sen gesteld en bestaat de inwerkpe-
riode uit niet meer dan een aantal
weken meelopen met een oudere
collega. SEH’s worden derhalve
ook vaak bemand door relatief
onervaren AGNIOS of door AIOS
aan het begin van hun opleiding,
zonder duidelijke training op
gebied van de spoedeisende hulp
en triage. Concluderend stelt de
IGZ dat ziekenhuizen op korte ter-
mijn moeten voldoen aan de norm
dat op een afdeling SEH ten minste
7 x 24 uur een arts beschikbaar is
met voldoende kennis en ten min-
ste twee jaar ziekenhuiservaring.10

Het met goed gevolg afgelegd heb-
ben van de ATLS-cursus, voor de
systematische en gestructureerde

Beademing van de Human Patient Simulator
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opvang van traumaslachtoffers in
het eerste uur, wordt in een aantal
ziekenhuizen al verplicht gesteld,
en betaald, voor artsen werkzaam
binnen de SEH. In twee klinieken is
inmiddels, na invoering van de
ATLS-cursus, verbeterde over-
leving in het eerste uur gerappor-
teerd.11 Per jaar worden er meer dan
vierhonderd ATLS-cursisten op-
geleid.

In het UMCG wordt, net als in de
meeste andere centra, het grootste
deel van de bevallingen begeleid
door tweedelijnsverloskundigen of
door artsen al dan niet in opleiding
tot gynaecoloog. Bij 54% van de
kinderen die geboren worden, is
geen gynaecoloog aanwezig. Ook
in een acute situatie zal er dus vaak
geen specialist aanwezig zijn. Het
hangt af van de kennis en ervaring
van de aanwezigen hoe in een der-
gelijke situatie wordt gehandeld.
Theoretische kennis omtrent cala-
miteiten wordt over het algemeen
opgedaan door zelfstudie. Het
opdoen van ervaring is veel moeilij-
ker. Schouderdystocie bijvoorbeeld
is een weinig voorkomende compli-
catie. In onze kliniek wordt bij min-
der dan 1% van de partus een
schouderdystocie geregistreerd. Dit
betekent dat de gemiddelde assis-
tent het minder dan eenmaal per
jaar meemaakt. Supervisie is slechts
in een derde van de gevallen aan-
wezig. Na afloop is er dus ook
maar een beperkte mogelijkheid tot
evaluatie van de handelingen. Aan-
gezien we dit een ongewenste situ-
atie vinden en er aanwijzingen

waren dat we zelf hierdoor ook blij-
ven bijdragen aan suboptimale
zorg, zijn we in Groningen een jaar
geleden begonnen met een training
in acute obstetrie speciaal gericht
op AGNIOS, AIOS in het begin van
hun specialistenopleiding en twee-
delijnsverloskundigen uit de regio. 

HOE ZIET DE CURSUS
ERUIT ?

De doelstelling van de cursus
Simulatietraining Acute VERloskunde
(SAVE’R) is het verminderen van
de kans op perinatale en maternale
morbiditeit en mortaliteit door het
systematisch en geprotocolleerd
leren oplossen van acute obstetri-
sche situaties. De cursus beoogt
complementair te zijn aan de
MOET-cursus daar waar het de
obstetrische zorg betreft. De trau-
mazorg, welke ook deel uitmaakt
van de MOET-cursus, wordt in de
SAVE’R-cursus buiten beschou-
wing gelaten. De cursus kan gezien
worden als basistraining, waarna
de deelnemer over de benodigde
kennis en vaardigheid zou moeten
beschikken die levensreddend kun-
nen zijn in geval van onverwachte
obstetrische calamiteiten. (De te
behandelden onderwerpen zijn
samengevat in Tabel 1.) Er wordt
voor de behandeling van fluxus en
eclamptisch insult gebruikgemaakt
van de zogenaamde Human Patiënt
Simulator (METI®, Medical Educa-
tion Technologies, Inc, Florida).
Deze simulatiepop bootst een groot
deel van de lichaamsfuncties van
een mens na en reageert op toe-
gediende infusie en medicatie. De
software is zo geprogrammeerd dat
de pop zal reageren met de fysio-
logie overeenkomstig een zwange-
re. De instructeurs bestaan uit een
anesthesist-intensivist met uitge-
breide expertise ten aanzien van
volwassenen onderwijs in het
skillslab en het gebruik van de
Human Patient Simulator, stafleden
obstetrie die ofwel de MOET-
cursus hebben gevolgd, dan wel
gecertificeerd MOET-instructeur
zijn, en twee verpleegkundigen,
gecertificeerd onder andere als
instructeur basic en neonatal life
support. Veel aandacht wordt ge-
geven aan een uniforme benade-
ring van de scenario’s alsmede
gestructureerde feedback. Er wordt
gewerkt met een hoge docent/stu-

dent-ratio en de kosten zijn beperkt
tot een vergoeding van het gebruik
van het skillslab. Deze eendaagse
cursus vergt de nodige voorberei-
ding en motivatie van de kandidaat
en wordt met een schriftelijk zowel
als simulatie-examen afgesloten. 

Naast de theoretische behandeling
is een groot deel van de tijd inge-
ruimd voor praktische oefening
van de verschillende scenario’s.
Door oefening kan worden aan-
geleerd vooral te allen tijde om
hulp te vragen, niet in paniek te
raken, maar overzicht over de situ-
atie te behouden. Om vervolgens
effectief de noodsituatie op te kun-
nen lossen wordt naast kennis ook
ervaring en dus oefening vereist. In
een gecontroleerde gesimuleerde
omgeving kan onbeperkt ervaring
worden opgedaan met de behande-
ling van noodsituaties waarbij de
moeilijkheidsgraad kan worden
aangepast aan de vorderingen en
direct feedback kan worden gege-
ven. Naast deze toch individuele
simulatietrainingen vindt regel-
matig multidisciplinaire team-
training plaats op de verloskamers.
Het belang van deze zogenaamde
Crew Resource Management
trainingen (CRM) voor de obste-
trische zorg werd onlangs door Oei
(Maxima Medisch Centrum, Veld-
hoven) beschreven in Medisch
Contact.12 Op deze manier wordt
het functioneren van het team
getoetst evenals de vraag of de
werkomgeving en de bedrijfs-
voering van de verloskamers voor-
bereid zijn op calamiteiten.

De ervaring tot nu toe is heel goed;
de deelnemers zeggen unaniem
zich na de scenariotraining beter
voorbereid te voelen op hun werk
op de verloskamers. Het volgen
van dergelijke simulatietraining
zou in iedere regio van Nederland
een mogelijkheid moeten worden
dan wel als vast onderdeel van de

• Basic life support in geval van (cardio-)
respiratoir arrest.

• Behandeling van ernstige hypertensie.
• Eclampsie.
• Fluxus postpartum.
• Schouderdystocie.
• Uitgezakte navelstreng.
• Reanimatie van de neonaat.

Tabel 1.

Suprapubische impressie bij het
fantoom
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opleiding tot verloskundige of
gynaecoloog moeten worden opge-
nomen. In de toekomst gaat een
dergelijke cursus een meer formele
rol spelen in de opleiding tot
gynaecoloog, het hoort in iedere
portfolio. Ook stelt de commissie
HOOG in het nieuwe curriculum
voor om assistenten in opleiding
(AIOS) jaarlijks te toetsen op kennis
en kunde. Voor de verloskunde
wordt een jaarlijkse toetsing door
middel van simulatie gesuggereerd.
De behandeling van bijvoorbeeld
een moeizame stuit, een fluxus of
de resuscitatie van een pasgeborene
worden ‘droog’ gedemonstreerd in
een gesimuleerde omgeving.13 Op
dit moment is er in onze kliniek
weinig ervaring met het formeel
beoordelen van kunde middels
simulatie. Onze cursus stelt ook de
opleiders in de gelegenheid erva-
ring op dit gebied te ontwikkelen. 
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SUMMARY
When cases of perinatal and maternal morbi-
dity and mortality are evaluated substandard
care factors are frequently detected. That is not
surprising because obstetrical emergencies are
rare and most individual practitioners therefore
lack the routine to solve such problems ade-
quately. Training in the management of acute
obstetric situations is thought to improve the
quality of care. In this article we describe sever-
al courses, pertaining to acute care in obstetrics,
as they have developed in the USA, the UK and
The Netherlands. Subsequently, we describe
the purpose and content of a course especially
aimed at young residents and midwifes as
these are the physicians most likely to be con-
fronted with such emergencies first in line.
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Op de najaarsvergadering van onze
vereniging, op 11 november 2005 te
Papendal, werd door collega
Wiegerinck het probleem van de
toenemende leeftijd waarop de
Nederlandse vrouw haar eerste
kind krijgt, op de agenda gezet.
Deze demografische verandering
heeft verstrekkende en bij het
publiek mogelijk onbekende
medische consequenties. Gynaeco-
logen hebben, zo propageerde
Wiegerinck, in deze een tweeledige
verantwoordelijkheid: enerzijds en
in de eerste plaats voor hun patiën-
ten, maar anderzijds ook voor hun
beroepsgenoten die steeds vaker
vrouw zijn. Hij sprak namens een
projectgroep die op initiatief van de
hoogleraren Te Velde en Merkus in
het leven was geroepen. De project-
groep stelde zichzelf twee doelen:
ten eerste inventariseren of de
beroepsgroep de zorgen omtrent
uitstelgedrag van de projectgroep
deelt. Hiervoor is een enquête
verspreid onder de leden. Op de
voorjaarsvergadering in Arnhem
(19 mei 2006) werden de eerste
resultaten van deze enquête gepre-
senteerd. Ten tweede, en bovenal,
wilde de projectgroep met een
beperkt aantal in de problematiek
ingevoerde professionals uit andere
beroepsgroepen (sociologen,
arbeidsdeskundigen en economen)
brainstormen over óf en hoe het
probleem van de onwetendheid
met betrekking tot de gezondheids-
risico’s van het verlate ouderschap
op de agenda moet komen. Daartoe
werd op 28 april jl. een invitational
conference georganiseerd. Wat nu
volgt is een verslag en update van
de werkzaamheden van de project-
groep die inmiddels ‘gynaecoloog
en maatschappij' heet en wordt
voorgezeten door collega Hilders.

NB We denken er nog over na of
‘gynaecoloog en samenleving’ een
betere naam is.

EMANCIPATIE

Na de al genoemde presentatie in
Papendal over de zorgen van de
projectgroep, leefde onder sommi-
ge toehoorders het idee dat de pro-
jectgroep de negatieve gevolgen
van de emancipatie op de agenda
wilde zetten, en daarmee de eman-
cipatie negatief wilde belichten. Dit
streek in tegen de haren van een
aantal aanwezigen. Het is echter
nooit de bedoeling geweest de
emancipatie van de vrouw in een
kwaad daglicht te plaatsen. Maar,
om nog maar eens volksheld Cruijff
te citeren: “elk voordeel heb zijn
nadeel”. Terwijl de media, volko-
men terecht, vol staan met lovende
kritieken en roepen dat de emanci-
patie nog lang niet voltooid is, wor-
den de mogelijke negatieve conse-
quenties van de emancipatie van de
vrouw niet benoemd. Aangezien
wat men niet weet ook niet kan
worden verbeterd, heeft de project-
groep de handschoen opgepakt om
de gezondheidsconsequenties van
het op latere leeftijd krijgen van
kinderen op de agenda te zetten.

ENQUÊTE

Uiteindelijk hebben 191 leden (23%
van de aangeschreven leden) de
enquête ingevuld geretourneerd.
Ondanks herhaaldelijke herinnerin-
gen via de elektronische mail is de
response dus laag. Uit gesprekken
met leden is gebleken dat de websi-
te van de NVOG nog onvoldoende
bekendheid heeft. Dit kan de lage
respons verklaren. Van de respon-
denten vond bijna iedereen dat het

probleem van de medische conse-
quenties binnen de NVOG op de
agenda moest komen (181 respon-
denten, 95%). Er waren 31 respon-
denten die vonden dat het niet
nodig was de problematiek buiten
de NVOG aan te kaarten (16%). 

De enquête was ook bedoeld om
knelpunten als gevolg van het toe-
nemende aantal gezinnen met twee
werkende ouders op te sporen. Het
grootste deel van de respondenten
ondervond geen overbelasting als

Gelijk zonder geluk
Verslag van de Invitational Conference:
gelukkig gelijkstemmig
C.D. DE KROON

AIOS GYNAECOLOGIE, COMMISSIE GYNAECOLOOG EN MAATSCHAPPIJ I.O.
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gevolg van de veranderende
gezinsstructuur (figuur 1). Opval-
lend genoeg ondervinden relatief
minder mannen dan vrouwen (80%
versus 56%) geen overbelasting.
Bovendien geven zowel de mannen
als de vrouwen die de enquête heb-
ben ingevuld, de verhouding
tussen werk en privé in hun eigen
situatie een dikke voldoende: man-
nen gemiddeld een 7.8 en vrouwen
een 7.5 (figuur 2).

GELUKKIG GELIJK-
STEMMIG

Tijdens de Invitational Conference
op 28 april 2006 , onder leiding van
Els Borst, voormalig minister van
Volksgezondheid, was men opval-
lend gelijk gestemd: de gezond-
heidsconsequenties van het op late
leeftijd krijgen van kinderen zijn
onvoldoende bekend bij het
publiek en bij de beleidsmakers en
daar moet verandering in komen.
(De deelnemers staan vermeld in
bijlage 1.) 

De conferentie begon met een vijftal
inleidingen. Carina Hilders schetste
het probleem van de ‘Mabel-gene-
ratie’ in haar inleiding haarscherp:
is laat ouderschap een uiting van
keuzevrijheid of juist een teken van
gebrek aan keuze? Het kenmerk
van de huidige generatie is dat er
over ouderschap wordt nagedacht.
De voors en tegens worden berede-
neerd en dat leidt tot uitstel. In 1970
was de vrouw gemiddeld 24 jaar
toen ze van haar eerste kind beviel,
op dit moment is de gemiddelde
leeftijd ruim 29 jaar. Medisch-tech-
nisch gezien heeft dat consequen-
ties op drie vlakken: de kans op
spontane zwangerschap neemt af,
de zwangerschapscomplicaties
nemen toe en, last but not least, zijn
er de late gevolgen voor moeder en
kind (tabel 1).

Voor mij, als aios gynaecologie,
zouden de eerste twee vlakken
gesneden koek moeten zijn zo
dacht ik; daar heb ik immers dage-
lijks mee te maken. Toch is een
opsomming met de daarbij beho-
rende percentages verhelderend en
verontrustend. De late consequen-
ties zijn echter nog verontrusten-
der: van de kinderen van een oude-
re moeder (> 40 jaar ten tijde van de
geboorte) gaat 1 op de 5 naar het

speciaal onderwijs, in de gehele
populatie is dat 1 op 16. Wellicht
nog illustratiever zijn de gevolgen
van het op oudere leeftijd krijgen
van kinderen voor de incidentie
van mammacarcinoom: het relatie-
ve risico op borstkanker neemt af
met 3% voor elk jaar dat een moe-
der haar eerste kind eerder krijgt,
met 7% voor elk kind en met 4%
voor elke twaalf maanden borst-
voeding (Lancet 2002;360:187–95).

Als de gemiddelde leeftijd waarop
de toekomstige vrouw haar eerste
kind krijgt tussen de 25 en 29 jaar
zou zijn (nu 29.5 jaar), ze gemid-
deld twee kinderen krijgt (nu 1.7
kinderen) en ze zes maanden borst-
voeding zou geven (nu drie maan-
den) dan zou de incidentie van
mammacarcinoom in Nederland
dalen van 10% (12.000 nieuwe
gevallen per jaar) naar 8.4% (10.000
nieuwe gevallen per jaar (Monde-

Mw. Dr. E Borst-Eilers (voorzitter), 
Prof. Dr. JJ Schippers (Utrecht School of Economics), 
Mw. Drs. W Portegeijs (Sociaal Cultureel Planbureau), 
Dr. GCN Beets (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut), 
Prof. Dr. GJ Bonsel (AMC Amsterdam), 
Mw Dr. CGJM Hilders (Reinier de Graaf Groep, voorzitter commissie gynaecoloog en maatschappij), 
Mw. Prof Dr. CDA Brinkgreve (Universiteit Utrecht), 
Mw. Prof. Mr. DWJM Pessers (Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam), 
BVM Crul (hoofdredacteur Medisch Contact), 
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Bijlage 1: deelnemers Invitational Conference ‘Gelijk zonder geluk’

Item Consequentie
Spontane zwangerschapskans Daalt: < 30 jaar: 90%, 30–35 jaar: 70%, 35–38 jaar

50%, 38–41jaar: 25%. 
Tweelingen Stijgt: niet alleen als gevolg van geassisteerde

voortplanting maar ook als onafhankelijk
gevolg van de leeftijd waarop de vrouw haar
eerste kind krijgt.

Zwangerschapscomplicaties Stijgen: hypertensie, pre-eclampsie, diabetes
gravidarum, keizersnede, vroeggeboorte.

Aangeboren afwijkingen Stijgen: bijvoorbeeld syndroom van Down:
leeftijd moeder 25 jaar versus 40 jaar, kans op
syndroom van Down 1:1350 versus 1:100.

Tabel 1: Een aantal gevolgen van zwangerschap op latere leeftijd (expliciet zonder te streven naar
compleetheid).
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linge mededeling Mooij, Rokus en
Van Leeuwen, NKI, afdeling epi-
demiologie).

Het momentum van de conferentie
was goed: enkele dagen eerder
stonden de kranten vol met de
resultaten van de studie van Gouke
Bonsel waaruit bleek dat werken
tijdens de zwangerschap wellicht
leidt tot een lager geboortegewicht:
meer dan 32 uur werken onder
hoge druk leidt tot een daling van
het geboortegewicht van 140 gram.
Bonsel liet bovendien zien dat ook
het sectiopercentage stijgt met toe-
nemende werkdruk tijdens de
zwangerschap.

Wil Portegeijs, werkzaam op het
Sociaal Cultureel Planbureau, gaf
een overzicht van de huidige rege-
lingen met betrekking tot zwanger-
schaps- en ouderschapsverlof. De
Nederlandse vrouw is wereldkam-
pioen parttime werken: Nederland-
se moeders hebben een voorkeur
voor twintig uren werken en de rest
van de tijd zelf voor hun kinderen
zorgen. Er is momenteel geen
tekort meer aan kinderopvang. Het
is daarom de vraag of betere rege-
lingen ertoe zullen leiden dat de
gemiddelde leeftijd waarop vrou-
wen hun eerste kind krijgen, zal
dalen. In Scandinavië heeft elke
vrouw twaalf maanden zwanger-
schapsverlof. Het eerste kind wordt
daar weliswaar gemiddeld eerder
geboren maar de gemiddelde leef-
tijd stijgt al jaren sneller dan in
Nederland zodat over niet al te
lange tijd het verschil tenietgedaan
zal zijn. Toch blijkt voor vrouwen
‘het willen genieten van de vrij-
heid’ de voornaamste reden te zijn
om het ouderschap uit te stellen.

HOE MAAKBAAR IS
MENSELIJK GEDRAG?

Joop Schippers, hoogleraar
Arbeids- en Emancipatie-economie
aan de Universiteit Utrecht, presen-
teerde een aantal conclusies uit de
webenquête van SiS, een maand-
blad voor jonge, werkende vrou-
wen. Volgens de lezeressen van SiS
zou de overheid moeten zorgen
voor betaald ouderschapsverlof,
vaderschapsverlof en gratis kinder-
opvang en buitenschoolse opvang.
Aangezien het totale inkomen dat
een werkende vrouw gedurende

haar leven ontvangt, toeneemt als
ze later kinderen krijgt, wordt jong
ouderschap in elk geval financieel
niet beloond. Schippers eindigt zijn
overzicht met de wijze woorden dat
regelingen, en dan niet alleen rege-
lingen met betrekking tot kinderop-
vang, maar bijvoorbeeld ook pen-
sioenregelingen, veel beter kunnen
vanuit het oogpunt van jong ouder-
schap. Echter: de maakbaarheid
van menselijk gedrag dient niet te
worden overschat.

Het recente voorstel van het CNV
om een ‘kinderbonus’ in te stellen
waarbij de overheid de ouders voor
elk nieuwgeboren kind een spaar-
pot met tienduizend euro cadeau
doet, past in de trend te proberen
met financiële prikkels menselijk
gedrag te veranderen. De smalende
reacties op dit plan op verschillen-
de opiniepagina’s lijken Schippers
te steunen in zijn voorzichtigheid
met betrekking tot de maakbaar-
heid van het menselijke gedrag.
Het lijkt overigens vooral de bedoe-
ling van het CNV om het aantal
kinderen per gezin te laten stijgen
ter bestrijding van de ontgroening.
Roos Wouters, politicologe, schetst
in de Volkskrant van 1 juli prachtig
de spagaat waarin hedendaagse
vrouwen door de beleidsmakers
worden gedwongen: enerzijds meer
kinderen baren om ontgroening te
bestrijden en anderzijds meer te
werken om vergrijzing te kunnen
betalen. Intussen is de positie op de
arbeidsmarkt, zowel financieel als
met betrekking tot het carrièreper-
spectief, van vrouwen die bewust
kiezen voor het op jonge leeftijd
krijgen van kinderen, beduidend
slechter dan die van hun leeftijds-
genoten die eerst carrière maken en
pas daarna een gezin stichten.
Gelukkig geldt dat, leve de eman-
cipatie, ook voor de parttime
werkende vader.

PARTNEROVERLEG:
TWEEËNHALF JAAR
TIJDVERSPILLING.

De laatste inleiding werd gegeven
door Gijs Beets (Nederlands Inter-
disciplinair Demografisch Insti-
tuut). Volgens hem verklaart het
toenemende onderwijsniveau van
de Nederlandse vrouw slechts de
helft van het uitstelgedrag; ook
lager opgeleide vrouwen stellen het

krijgen van kinderen uit. Andere
redenen zijn arbeidsparticipatie,
angst voor de verantwoordelijk-
heid, voorkeur partner, financiële
zorgen en twijfel over het al dan
niet willen van kinderen (bron:
CBS, OG-99). Een groot deel van
het uitstelgedrag wordt dus veroor-
zaakt door wat wel wordt genoemd
‘latere psychosociale volwassen-
heid’. De ‘Mabel-generatie’ en hun
partners willen eerst en langer
genieten van het leven: reizen,
loungen en carrière maken. Uitein-
delijk is 90% van de vrouwen die
hun eerste kind kregen tussen hun
25–29e jaar, tevreden, in tegen-
stelling tot de 30% van de vrouwen
die ouder waren dan 30 toen ze hun
eerste kind kregen en dat liever
eerder hadden gekregen (bron:
MOAB-2000). De belangrijkste
boodschap van Beets was wellicht
dat op het moment dat de vrouw
wel toe is aan kinderen het gemid-
deld nog tweeënhalf jaar duurt
voor haar partner ook zo ver is. 
Het is dus van belang dat ook de
partners op de hoogte zijn van de
(gezondheids)consequenties van
het op latere leeftijd krijgen van
kinderen.

OPLOSSINGEN

Na de pauze werd, aan de hand
van een aantal stellingen, nage-
dacht over: hoe krijgen we de
huidige en volgende generaties
eerder aan de kinderen? Er zijn
verschillende richtingen die onder-
scheiden moeten worden: financiële
prikkels, aanpassing van de pen-
sioenwetgeving en verbetering van
de kinderopvangmogelijkheden. De
belangrijkste en moeilijkste veran-
dering is echter de noodzakelijke
cultuuromslag. Alleen dan zijn alle
andere prikkels en stimulansen
effectief. 

Financiële prikkels, zoals verhoging
van de kinderbijslag en het eerder-
genoemde CNV-voorstel, kunnen
jongvolwassenen stimuleren eerder
te beginnen met het stichten van
een gezin. Daarnaast kunnen de
mogelijkheden voor kinderopvang
worden uitgebreid. Enerzijds door
verbetering van de geïnstitutionali-
seerde kinderopvang maar bijvoor-
beeld ook door langduriger betaald
ouderschapsverlof. Parallel hieraan
zou de pensioenwetgeving aange-
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past kunnen worden, zodat onder-
breking van het werkzame leven
voor het krijgen van kinderen niet
meer leidt tot een pensioengat.
Vervroegde uittreding (de VUT, die
ter preventie van de vergrijzing
steeds verder wordt uitgekleed)
zou mogelijk moeten blijven voor
het verrichten van zorgtaken:
‘grandmotherhood’ blijkt gunstig
voor zowel het aantal kinderen als
de leeftijd waarop vrouwen hun
eerste kind krijgen. Een ‘groot-
moedertoeslag’ zou hetzelfde effect
kunnen hebben. Collega Van Hall
herinnerde aan de, in zijn af-
scheidsrede geopperde, VIT
(Verlate Intreding) als tegenhanger
van de toen in zwang rakende
VUT: vrouwen zouden na hun
opleiding een aantal jaren de tijd
moeten hebben om een gezin te
stichten. In elk geval was iedereen
het erover eens dat eventuele finan-
ciële prikkels gepaard zouden
moeten gaan met aanpassingen in
de pensioenwetgeving.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst
van de European Society of Human
Reproduction and Embryology op
19 juni 2006 werd een minisymposi-
um geheel gewijd aan de invloed
van het gebruik en de beschikbaar-
heid van ART (‘Assisted Reproduc-
tive Technology’) op het kindertal.
Hoewel de problematiek van het
dalende aantal kinderen, de ont-
groening, niet helemaal vergelijk-
baar is met de stijgende leeftijd
waarop vrouwen kinderen krijgen,
zijn er natuurlijk wel parallellen.
De conclusie was echter dat de
invloed van ART op het kindertal
zo beperkt is dat door ongelimiteer-

de beschikbaarheid van ART het
kindertal slechts minimaal zal toe-
nemen. Voor het Verenigd Konink-
rijk zou liberale toepassing van
ART het kindertal doen stijgen van
1.64 naar 1.68 per vrouw. Medische
technologie lijkt dus geen oplossing
te kunnen bieden voor dit sociale
probleem.

MAKE THE HEALTHY
CHOICE THE HAPPIEST ONE

Hoewel geld en wetgeving belang-
rijk zijn, hadden de aanwezigen op
de Invitational Conference de
boodschap van Schippers, over de
maakbaarheid van menselijk
gedrag, goed in hun oren geknoopt.
Uiteindelijk was men het erover
eens dat een cultuuromslag nood-
zakelijk is om de huidige trend om
te kunnen buigen. Om tot een cul-
tuuromslag te kunnen komen moet
er niet alleen onder beleidsmakers
en opinieleiders ruchtbaarheid aan
het probleem gegeven worden,
maar vooral onder de betrokkenen:
de aankomende ouders. Jong kin-
deren krijgen, moet ‘hip en cool’
worden, de psychosociale adoles-
centie moet korter worden. Om dat
te bereiken moet ruchtbaarheid
worden gegeven aan het probleem,
moet er kennis worden overgedra-
gen, maar vooral moet worden
doorgedrongen in de sociale struc-
turen van de desbetreffende gene-
ratie. De aanwezigen droegen tal
van opties aan om de juiste per-
sonen te bereiken zoals het zoeken
van de juiste ambassadeurs (MTV-
VJ’s, Lange Frans en Baas B en
Britney Spears), het schrijven in
tijdschriften (Yes, SiS en Linda), en

het via TV (RTL-Boulevard en soaps
als ONM en GTST) en muziek (een
rap van Ali B misschien?) onder de
aandacht brengen van het pro-
bleem. Wat dat betreft geven de
presentatrices van het Jeugdjour-
naal (bijna allemaal jong, hip,
gelukkig én zwanger) prachtige
invulling aan hun voorbeeld-
functie. Onder het motto: ‘make the
healthy choice the happiest one’
moet jong kinderen krijgen onder-
deel worden van de cultuur van de
toekomstige twintigers. Na de
Mabel-generatie, waarin van het
leven genieten, geld verdienen en
individuele ontplooiing de norm
was, komt de Spears-generatie. In
navolging van Britney Spears
wordt, in een samenleving waar
duurzaamheid in de breedste zin
van het woord het ‘spearpunt’ is,
een duurzame relatie in een schone
en solidaire wereld het grote goed.
In die wereld is het een voorrecht
en ‘the happy choice’ om ‘jonger
ouder’ te mogen worden. 

Maar de realiteit leert dat je moet
beginnen bij het begin. De Raad
voor de Volksgezondheid gaat een
‘Signalement’ schrijven om de
problematiek bij beleidsmakers
duidelijk te maken. Het is de
bedoeling dit ‘Signalement’ tijdens
een symposium aan te bieden aan
beleidsmakers, politici en opinie-
leiders. Hopelijk draagt dit alles bij
aan ons initiatief om jongeren ervan
te overtuigen dat het beter is om
‘jonger ouder’ te worden.

Wij houden u op de hoogte.
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De publicatie in oktober 2000 in The
Lancet over de bevindingen van de
‘Term Breech Trial’ (Hannah et al.
2000) heeft een aardverschuiving in
de verloskunde veroorzaakt.1,2 Het
percentage vrouwen met een à
terme-kind in stuitligging dat
bevalt per keizersnede is landelijk
gestegen van 50% naar 80%.3 De
kern van de bevindingen van de
‘Term Breech Trial’ luidt dat bij
vrouwen met een à terme-kind in
stuitligging het beleid van een
primaire sectio caesarea gunstiger
uitpakt voor de gezondheid van het
kind dan het beleid dat erop gericht
is de bevalling vaginaal te laten
verlopen (geplande vaginale
partus). Let wel, een geplande vagi-
nale partus betekende niet dat deze
vrouwen vaginaal bevielen: ruim
de helft beviel per sectio caesarea.
Mede op grond van de bevindingen
van dit onderzoek werd in 2001 de
NVOG-richtlijn voor het beleid bij
de à terme-stuitligging herzien. Het
advies van de NVOG-richtlijn luidt
nu dat de keuze voor een vaginale
baring of primaire sectio caesarea
samen met de zwangere moet wor-
den gemaakt, waarbij de voor- en
nadelen van beide moeten worden
besproken.4

Desondanks is er veel kritiek op de
aanbevelingen van de onderzoe-
kers van de ‘Term Breech Trial’. Zo
schreef Marek Glezerman onlangs
in de American Journal of Obstetrics
and Gynecology een vernietigend
commentaar over de opzet, gehan-
teerde methodologie en conclusies
van de ‘Term Breech Trial’.5 Op
grond hiervan adviseert hij de aan-
beveling van Hannah et al. om een

primaire sectio caesarea te verrich-
ten bij vrouwen met een à terme-
kind in stuitligging, direct te
schrappen. Is zijn kritiek terecht?
Alvorens hierop in te gaan, wordt
eerst een korte samenvatting gege-
ven van de bevindingen van het
oorspronkelijke onderzoek.

'TERM BREECH TRIAL'

Met de ‘Term Breech Trial’ werd
beoogd bij een à terme-stuitligging
de uitkomst van de zwangerschap
na een primaire sectio caesarea te
vergelijken met de zwangerschaps-
uitkomst na een beleid dat erop
gericht is de bevalling vaginaal te
laten verlopen. Het betrof een
gerandomiseerde multicenter
studie, waarbij 2088 vrouwen uit
121 klinieken, verspreid over 26
landen, waren betrokken. Meerling-
zwangerschappen werden geëxclu-
deerd. Voor de uitkomstvariabelen
werd onderscheid gemaakt tussen
een ongunstige zwangerschapsuit-
komst voor het kind (gedefinieerd
als een combinatie van perinatale
sterfte, neonatale sterfte en ernstige
neonatale morbiditeit) en voor de
moeder (gedefinieerd als een com-
binatie van sterfte en ernstige mor-
biditeit), gemeten zes weken na de
bevalling. 941/1041 (91%) van de
vrouwen die gerandomiseerd
waren voor de primaire sectio cae-
sarea (interventiegroep), bevielen
door middel van een keizersnede
tegenover 591/1042 vrouwen
(56.7%) in de geplande vaginale
partus (referentiegroep). Het aantal
ernstige foetale en neonatale com-
plicaties (17 van 1039 [1.6%]) was

statistisch significant lager in de
interventiegroep dan in de referen-
tiegroep (52 van 1039 [5.0%]).
Tussen beide groepen was er geen
verschil in maternale complicaties.
Op grond van deze bevindingen
concludeerden de onderzoekers dat
‘the Term Breech Trial provides us with
reasonable evidence that a policy of
planned vaginal delivery is no longer
to be encouraged for singleton fetuses
in the breech presentation’ Als deze
bevindingen worden geëxtrapo-
leerd naar de dagelijkse praktijk
dan moet bij 28 vrouwen een kei-
zersnede worden verricht om één
ernstige foetale of neonatale com-
plicatie te voorkomen. Gezien het
percentage keizersneden in de
referentiegroep (50%) betekent dit
dat 14 keizersneden extra moeten
worden verricht om één ernstige
foetale of neonatale complicatie te
voorkomen.1

GOLF VAN KRITIEK

Marek Glezerman uit Israël uit een
golf van kritiek op de ‘Term Breech
Trial’.5 Zo hekelt hij de grote varia-
tie tussen de deelnemende centra in
het standaardbeleid bij de à terme-
stuitligging en de ontoereikende
methoden van het antenataal vast-
stellen van de stuitligging. Verder
stelt hij dat beide groepen slecht
vergelijkbaar zijn vanwege aanzien-
lijke verschillen in het moment van
inclusie tussen de interventiegroep
en de referentiegroep: 50% vrou-
wen die werden gerandomiseerd
tot de groep van de primaire sectio
caesarea, werd pas geïncludeerd op
het moment dat de bevalling zich

De uitkomsten van de 
‘Term Breech Trial’ nader belicht: 
Wat is waar? 
H.I.J. WILDSCHUT1 EN V. CHAMORRO MONSTED2

1 GYNAECOLOOG, ERASMUS MC ROTTERDAM, AFDELING VERLOSKUNDE EN VROUWENZIEKTEN

2 ARTS IN OPLEIDING TOT GYNAECOLOOG, ERASMUS MC ROTTERDAM, AFDELING VERLOSKUNDE 

ENVROUWENZIEKTEN



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, september 2006  33

aandiende tegenover 83% in de
referentiegroep. Ook plaatst hij kri-
tische kanttekeningen bij – het
gebrek aan – professionele begelei-
ding tijdens de vaginale stuitbeval-
ling en constateert hij dat de
ongunstige zwangerschapsuit-
komst in de meeste gevallen niet
kan worden toeschreven aan de
bevalling. Glezerman schrijft dat
slechts 16 van de 69 gevallen van
de foetale en neonatale complicaties
kunnen worden toegeschreven aan
feitelijke problemen van de baring,
11 in de groep vrouwen met
geplande vaginale bevalling en 5 in
de groep vrouwen met de primaire
keizersnede.5 Hij citeert daarbij Su
et al. die een secundaire analyse
van de 'Term Breech Trial' hebben
verricht om te zien wat het effect
van de baring op de zwanger-
schapsuitkomst was.6 Zij beperkten
zich daarbij tot de categorie vrou-
wen die feitelijk in partu was.
Voorts beweert Glezerman dat
nooit eerder zo’n hoog percentage
foetale en neonatale complicaties
zijn beschreven na een vaginale
stuitbevalling. Tot slot stelt hij dat
er op de lange termijn (twee jaar)
geen verschil in uitkomst kon
worden aangetoond. Genoeg rede-
nen voor Marek Glezerman om te
concluderen dat de 'Term Breech
Trial' zoveel onvolkomen vertoont,
dat het advies om een primaire
sectio caesarea te verrichten bij een
à terme-stuitligging direct moet
worden ingetrokken.5

BESCHOUWING

Naar aanleiding van een jarenlange
controverse is een gerandomiseerd
onderzoek opgezet naar het nut
van een primaire sectio caesarea bij
vrouwen met een à terme-kind in
stuitligging. Het gerandomiseerd
onderzoek is, naar de huidige
maatstaven, de beste methode om
het effect van een bepaalde inter-
ventie aan te tonen of uit te sluiten.
In die opzet is de ‘Term Breech
Trial’ heel redelijk geslaagd. Als uit
zulk onderzoek blijkt dat de inter-
ventiegroep in vergelijking met de
controlegroep een gunstiger resul-
taat laat zien,  zijn er verschillende
redenen waardoor dit verschil kan
worden verklaard. Is dit het gevolg
van een werkelijk effect van de
interventie, in dit geval de primaire
keizersnede? Wordt het effect ver-

klaard door methodologische
tekortkomingen of door toeval?
Zijn de bevindingen wel geldig
voor de Nederlandse situatie? 
De kritiek op de conclusies en aan-
bevelingen van de ‘Term Breech
Trial’ is dan ook niet nieuw. De
term ‘Term Breech Trial’ levert op
Pubmed maar liefst 162 hits op.
Alles is waar, maar kennelijk niet
voor iedereen. De oversterfte door
een vaginale stuitbevalling is waar-
schijnlijk aanmerkelijk lager dan
door de 'Term Breech Trial' wordt
gesuggereerd.3,7-9 De kans op ernsti-
ge maternale complicaties is in
beide groepen gelijk, maar dat sluit
voor de moeder een ongunstig
effect van de keizersnede op de
lange termijn niet uit, zoals de toe-
genomen kans op placenta increta
of percreta en uterusruptuur tijdens
een volgende graviditeit.10-12 Ander-
zijds zal een aantal gynaecologen
de beleidsveranderingen toejuichen
omdat de keizersnede organisato-
risch aanzienlijk eenvoudiger is te
verwezenlijken dan de vaginale
stuitbevalling. Ook neemt de kans
op juridische schadeclaims af.2,13

Daar staat tegenover dat de exper-
tise voor het verrichten van een
vaginale stuitbevalling verdwijnt
als alle vrouwen met een à terme-
kind in stuitligging per keizersnede
bevallen.14 

CONCLUSIE

In de á terme-periode bedraagt het
percentage vrouwen dat bevalt van
een kind in stuitligging ongeveer 3
à 4 percent. De primaire keizer-
snede bij vrouwen met een à terme-
kind in stuitligging vermindert
mogelijk de – kleine – kans op
gezondheidsschade van het kind.
Het gezondheidsvoordeel dat een
geplande keizersnede voor het kind
oplevert, is waarschijnlijk over-
schat.3,5,9 Aan de hand van recent
onderzoek dat in Nederland is ver-
richt, wordt geconcludeerd dat naar
schatting 175 keizersneden moeten
worden verricht om één geval van
perinatale sterfte ten gevolge van
een vaginale stuitbevalling te voor-
komen.5 Het merendeel van de
vrouwen dat uitsluitend op de in-
dicatie ‘stuitligging’ een keizer-
snede krijgt, zal deze operatieve
ingreep ondergaan zonder dat dat
voor hen persoonlijk, of voor hun
kind, enig voordeel oplevert en

mogelijk op lange termijn zelfs
(meer) nadelen.10,14 Voorwaarde
voor een vaginale stuitbevalling is
zorgvuldige indicatiestelling en een
goede professionele begeleiding
tijdens de partus.4,6,15,16 Als dat in de
praktijk niet haalbaar is, dan ver-
dient een primaire keizersnede de
voorkeur ondanks het feit dat
methodologisch op de ‘Term Breech
Trial’ het nodige af te dingen valt. 
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Sinds jaar en dag zijn verloskundi-
gen actief in de tweedelijnsverlos-
kunde. Onder directe verantwoor-
delijkheid van een gynaecoloog
werken zij, naar ieders tevreden-
heid en al naar gelang de lokale
organisatie, op de polikliniek, de
verloskamers of de kraamafdeling.
Over het algemeen worden deze
verloskundigen lokaal opgeleid en
getraind 'on the job’: de opleiding
tot verloskundige voorziet immers
in de herkenning van pathologie tij-
dens zwangerschap, bevalling en
kraambed en in veel mindere mate
in de behandeling en begeleiding
van de zwangere met een niet-
fysiologisch beloop. Zolang een
gynaecoloog de eindverantwoorde-
lijkheid heeft, is er niets mis met
deze taakdelegatie.

Er bestond echter, vooral bij de ver-
loskundigen, behoefte aan een meer
gestructureerde opleiding tot twee-
delijnsverloskundige. Dit heeft
ertoe geleid dat enige jaren geleden
in Utrecht, in nauwe samenwerking
met de NVOG, een opleiding tot
tweedelijnsverloskundige werd
gestart. Inmiddels schieten deze

opleidingen als paddestoelen uit de
grond en komt er inmiddels ook
een opleiding tot ‘master in verlos-
kunde’ in Maastricht. Aangezien er
steeds meer verloskundigen werk-
zaam zijn in de tweede lijn kunnen
deze opleidingen zich verheugen in
grote belangstelling.

Parallel hieraan heeft het MOBG
(Stuurgroep Modernisering Oplei-
dingen en Beroepsuitoefeningen in
de Gezondheidszorg, geïnitieerd
door het Ministerie van VWS) het
project ‘Taakherschikking in de kli-
nische verloskunde’ in het leven
geroepen. Het doel van dit project
is, om na het vaststellen van een
competentieprofiel en de bijbeho-
rende opleidingseisen, te komen tot
een afbakening van klinische
situaties waarbij de verloskundige
zelfstandig kan indiceren, diagnos-
ticeren en behandelen (overgeno-
men uit Jaarverslag MOBG 2005).
Het bestuur van de NVOG had op
inhoudelijke en procedurele gron-
den grote bezwaren tegen de in eer-
ste instantie door het MOBG voor-
gestelde formulering en werkwijze.
Op deze manier geformuleerd

dreigt er echter immers tussen de
eerste en de tweede lijn een autono-
me extra laag in de verloskundige
zorg te worden geïntroduceerd. De
NVOG kan uiteraard niet accepte-
ren dat de verantwoordelijkheid
voor de zorg van een (groot) aantal
zwangeren met een medische indi-
catie niet meer bij de gynaecoloog
zou liggen. Dat verder de NVOG
als belangenvertegenwoordiger van
de Nederlandse gynaecologen niet
direct vertegenwoordigd was in dit
traject, was voor het NVOG-
bestuur niet acceptabel. Op aan-
dringen van de NVOG is het pro-
ject dan ook inmiddels ingrijpend
aangepast. In  de huidige versie
wordt samen met de KNOV beke-
ken welke competenties noodzake-
lijk zijn voor verloskundigen die
onder verantwoordelijkheid van de
gynaecoloog werkzaam zijn in de
tweede lijn, en hoe die competen-
ties verworven kunnen worden. 

Er zal dus geen autonome ‘ander-
halvelijnsverloskunde’ komen. De
gynaecoloog is en blijft verantwoor-
delijk voor de zorg voor een zwan-
gere met medische indicatie.

Bij zijn aantreden als voorzitter van onze vereniging op de najaarsvergadering in Papendal op 11 november jl. hield Jan
Nijhuis een warm pleidooi voor het ‘wij-denken’ binnen de NVOG: met zijn allen staan we sterk in deze turbulente tijden. 
Als onderdeel van dat ‘wij-denken’ heeft het bestuur, op uitnodiging van de redactie van het NTOG, besloten in elk nummer
van ‘ons tijdschrift’ een pagina te schrijven over een belangrijk actueel agendapunt op de bestuursvergadering, zodat u weet
wat  de bestuurstafel passeert. Omdat reacties meer dan welkom zijn, hebben we de rubriek bestuur@nvog.nl genoemd.

Verloskundigen in de tweede lijn

bestuur@nvog.nl
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De NVOG, Giant-Soft en de Orde
voor Medisch Specialisten deden
de eerste praktijkervaring op met
een webbased computerprogram-
ma voor beslissingsondersteuning
bij toepassing van een medische
richtlijn. De resultaten van die
proef zijn nu bekend. 
Het beslissingsondersteunende
systeem (BOS) werd succesvol
gebruikt door het Openbaar
Ministerie als hulpmiddel bij het
bepalen van strafeisen op basis van
richtlijnen. De NVOG Richtlijn
No. 12 Preventie van perinatale
groep-B-streptokokkenziekte (GBS)
leek geschikt voor een proefneming
in de geneeskunde. Er zijn aan-
wijzingen dat verbetering van de
implementatie van deze richtlijn tot
een verdere verbetering van de
zorg kan leiden. Het BOS zou daar-
bij een goed hulpmiddel kunnen
zijn. De verdere achtergronden van
dit project werden al eerder in de
NVOG uit de doeken gedaan in
onder andere een column in dit
tijdschrift 1,2.
Het opnemen van de Richtlijn GBS
in het BOS bleek succesvol, maar
tijdsintensief, vooral door ver-
schillen in taal en cultuur van
geneeskunde (impliciet) en infor-
matica (expliciet). Eenvoudige
hedendaagse webtechnologie, de
goede infrastructuur van het
NVOG-net en de betrouwbare tech-
nische voorzieningen van Giant-
Soft (server) waren de sleutelfacto-
ren waardoor de webapplicatie
BOS-GBS vlot en betrouwbaar
bleek te kunnen worden aangebo-
den aan de leden van de NVOG.
Van juli 2005 tot heden is het pro-
gramma voor gebruikers (met een
LVR2-nummer) toegankelijk via

een link op het NVOG-net (http://
gbspilot.dyndns.org/bosgbs). 

Negen klinieken hadden hun
medewerking toegezegd voor de
pilot. Gebruikersinstructie werd
aangeboden, maar was in de prak-
tijk niet nodig. Na een testperiode
van een maand werd het BOS-GBS
aan alle NVOG-leden ter beschik-
king gesteld. Storingen of techni-
sche problemen deden zich slechts
één keer voor door stoomuitval.
Vragen voor gebruikersondersteu-
ning waren er slechts incidenteel.
De pilot duurde tien maanden. In
die periode werd het BOS-GBS
149 maal geraadpleegd vanuit 37
klinieken. Bij 54% van deze advie-
zen werd aangegeven of het BOS-
GBS werd gevolgd of niet (20%). De
reden om af te wijken van het
advies van BOS-GBS laat zien waar
de richtlijn niet aansluit bij de prak-
tijk en waarom. Die informatie is
nieuw en waardevol bij herziening
van deze richtlijn.    
Het gebruik van het BOS-GBS in de
pilotperiode was minder intensief
dan verwacht, ondanks vrij veel
publiciteit. Daarop werd navraag
gedaan bij NVOG-leden naar de
ervaringen met het BOS-GBS via
een vragenlijst op NVOG-net. Daar-
in gaven 58 respondenten aan een
niet-gebruiker te zijn, met als rede-
nen vooral onbekendheid met BOS-
GBS (31%), het hebben van eigen
protocol (21%) en het zelden voor-
komen van casus (22%). Van de 36
respondenten die BOS-GBS wel
gebruikten, beoordeelde 95% de
gebruikersvriendelijkheid van BOS-
GBS als ‘voldoende tot goed’. Bijna
80% van hen zag het BOS-GBS
graag gehandhaafd op het NVOG-

net. Een derde geeft de voorkeur
aan een lokaal protocol voor de
presentatie van richtlijnen, ruim
zeven van de tien gebruikers kozen
voor het BOS of de Richtlijntekst als
presentatiewijze. Het BOS-GBS
combineert beide. De helft van de
gebruikers-respondenten had één
of meer suggesties om andere richt-
lijnen op te nemen in het BOS.
De beperkte langzame diffusie van
informatie (over BOS-GBS) in de
NVOG en het hebben van lokale
protocollen - en niet technische of
inhoudelijke problemen - waren de
belangrijkste redenen voor het
tegenvallende gebruik van BOS-
GBS in de proefperiode. Gebruikers
zijn in overgrote meerderheid
enthousiast, willen het BOS-GBS
behouden en willen uitbreiding
met andere richtlijnen. De voor-
delen van het BOS komen in de
NVOG vooral tot hun recht bij
nieuwe, complexe en snel veran-
derlijke richtlijnen en die waar in
casuïstiek de informatie uit ver-
schillende richtlijnen gecombineerd
moet worden. Het (anoniem)
registreren van de adviesaanvragen
en de compliance met adviezen
biedt unieke mogelijkheden als
peilstation en mogelijk als indicator
voor richtlijnimplementatie.
De pilot laat zien dat toepassing
van BOS als hulpmiddel in de zorg
voor kwaliteit mogelijk, bruikbaar
en nuttig is. Brede toepassing van
het BOS en verder onderzoek naar
implementatie-effecten biedt grote
kansen voor de kwaliteitszorg en
wordt dan ook sterk aanbevolen.
De NVOG zal het BOS-GBS hand-
haven en zoekt naar mogelijkheden
het BOS te gebruiken bij andere
richtlijnen. Het bestuur heeft het

Uit de Koepel Kwaliteit 

BOS-GBS, een blijvend succes en
nog meer belovend!
M.P. HERINGA1 EN M.G.A.J. WOUTERS2

1 COMMISSIE IMPLEMENTATIE, 

2 OTTERLO GROEP
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eindrapport in ontvangst genomen
en haar steun uitsproken voor de
aanbevelingen. Met diverse lande-
lijk bekende onderzoeksinstituten
wordt subsidie aangevraagd voor
uitgebreider implementatieonder-
zoek met behulp van het BOS. Ook
andere specialismen zijn geïnteres-
seerd om dit instrument te gebrui-
ken. Inmiddels kunt u BOS-GBS
blijven gebruiken (via NVOG-net >
Richtlijnen > BOS-GBS). Het pro-
gramma maakt ook de richtlijntekst
letterlijk en onverkort toegankelijk.

Laat wel weten wat u met de advie-
zen doet, dan kan de Richtlijn GBS
bij herziening beter op de praktijk
worden afgestemd. De NVOG
loopt weer voorop. Met het BOS is
kwaliteitszorg echt nuttig, omdat
het de beroepsgenoot behulpzaam
is bij de juiste toepassing van
wetenschapppelijke kennis in de
alledaagse praktijk. Daar wordt de
patiënt beter van, en u ook!
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Foetale anemie beter op te sporen met

Doppler dan met amniocentese 

In deze prospectieve, multicenterstudie werden zwangeren geïncludeerd met RhD-,
Rhc-, RhE- of Fy-antagonisme. Spectrofotometrie na amniocentese uitgezet in een Liley-
index werd vergeleken met Dopplerbepalingen van de piekstroomsnelheid in de a. cere-
bri media voor het voorspellen van foetale anemie. Sensitiviteit van de Doppler voor het
opsporen van ernstige anemie bleek 88 % (95% CI 78-93%). Voor amniocentese bleek dit
76% (95% CI 65-84%). De auteurs concluderen dat metingen van de piekstroomsnelheid
van de a. cerebri media veilig invasieve testen kan vervangen bij de diagnostiek naar
rhesus-antagonsime. 

Seksuele activiteit postpartum wordt niet

bepaald door zwangerschap of bevalling 

In deze prospectieve longitudinale cohortstudie werden factoren bestudeerd die van
invloed zijn op de seksuele activiteit en tevredenheid met de seksuele relatie 1 jaar na de
eerste bevalling. 377 zwangere nullipara werden geïncludeerd en er werd gebruik
gemaakt van gevalideerde vragenlijsten (Maudsley Marital Questionnaire; MMQ).
Scores op de seksuele schaal (MMQ-S) variëren tussen 0 en 40. Hoe hoger de score hoe
meer ontevredenheid met de seksuele beleving. 
In een multipele logistische regressieanalyse bleek het gegeven dat er geen coïtus gedu-
rende de eerste 12 zwangerschapsweken had plaatsgevonden de belangrijkste voor-
speller te zijn voor het niet hebben van gemeenschap 1 jaar postpartum. Ook hogere
ontevredenheid met de seksuele relatie werd gevonden bij vrouwen die geen gemeen-
schap hadden gedurende de eerste 12 zwangerschapsweken. Patiënten met derde- en
vierdegraadsrupturen bleken vijfmaal minder vaak seksueel actief dan vrouwen met een
intact perineum. 

Afwachtend beleid bij onverklaarde

subfertiliteit gerechtvaardigd

In deze gerandomiseerde trial werden 253 paren met onverklaarde subfertiliteit bestu-
deerd met een gemiddelde prognose (30-40% kans op spontane zwangerschap binnen
12 maanden). Paren werden gerandomiseerd voor IUI met milde ovariële hyperstimu-
liatie (n=127) of afwachtend beleid (n=126) gedurende 6 maanden. Primair eindpunt
was het aantal doorgaande zwangerschappen binnen 6 maanden. In de interventiegroep
raakten 42 vrouwen zwanger, waarbij 29 (23%) doorgaande zwangerschappen werden
gevonden. Bij de groep met afwachtend beleid werden 40 vrouwen zwanger waarbij 34
(27%) doorgaande zwangerschappen werden gevonden (RR 0.85, 95% CI 0,63-1,1). In
beide groepen werd een tweelingzwangerschap gevonden, en in de behandelde groep
een drielingzwangerschap. 
De auteurs concluderen op basis van deze studie dat een groot toegevoegd effect van
IUI met milde ovariële hyperstimulatie bij paren met onverklaarde subfertiliteit en
gemiddelde prognose kan worden uitgesloten. Expectatief beleid is dus gerechtvaardigd
bij deze paren. 

Oepkes D, Seaward PG,
Vandenbussche FPHA, Windrim R,
Kingdom J, Beyene J, Kanhai HHH,

Ohisson A, Ryan G. 
Doppler ultrasonography versus

amniocentesis to predict fetal anemia. 
NEJM 2006:355:156-64.

HJ van Brummen, HW Bruinse, 
G van de Pol, APM Heintz, 

CH van der Vaart. 
Which factors determine the sexual

function 1 year after childbirth. BJOG
2006:113;914-918

P Steures, JW van der Steeg, 
PGA Hompes, JDF Habbema, 

MJC Eijkemans, FJ Broekmans, 
HR Verhoeve, PMM Bossuyt, F van

der Veen, BWJ Mol. 
Intrauterine insemination with

controlled ovarian hyperstimulation
versus expectant management for

couples with unexplained subfertility
and an intermediate prognosis: a

randomised clinical trial. 
Lancet 2006;368:216-21.  

40 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, september 2006



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, september 2006  1

REDACTIE
A.A.W. Peters, hoofdredacteur
C.D. de Kroon
H.P. Oosterbaan

Deelredacties gynaecologie
M.P.M. Burger
M.G.M. Bergmans

Deelredactie perinatologie
H.W. Bruinse
J. van Eyck
D. Oepkes
S.A. Scherjon
E.P.H.A. Vandenbussche

Deelredactie voortplantingsgeneeskunde
A.J. Goverde

REDACTIESECRETARIAAT NTOG
Mw. Q. van der Kuip, 
Postbus 20075, 3502 LB Utrecht
Alle kopij dient ter beoordeling naar het redactie-
secretariaat te worden gezonden. Hier kunnen ook
de richtlijnen voor auteurs worden aangevraagd. 
E-mail: ntog@nvog.nl

UITGEVER, EINDREDACTIE EN ADVERTENTIES
DCHG Partner in medische communicatie
Zijlweg 70, 2013 DK Haarlem
Tel. (023) 551 48 88
www.dchg.nl
E-mail: info@dchg.nl

OPLAGE
1400 exemplaren, 10 x per jaar.

ABONNEMENTEN
Standaard € 175,- per jaar. Arts-assistent € 125,- per
jaar. Particulier € 157,50 per jaar. Buitenland € 260,- per
jaar. Studenten € 74,- per jaar. Losse nummer € 18,-.

Aanmelding, opzegging en wijziging van
abonnementen: 
DCHG Partner in medische communicatie, 
Zijlweg 70, 2013 DK Haarlem 
Tel.: 023-5514888, 
Fax: 023-5515522, 
E-mail: info@dchg.nl.

Abonnementen lopen automatisch door, tenzij
30 dagen voor de vervaldatum schriftelijk wordt
opgezegd. Adreswijziging: drie weken van tevoren
schriftelijk doorgeven.

AUTEURSRECHT EN AANSPRAKELIJKHEID
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar
gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij
electronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samen-
gesteld; evenwel kunnen uitgever en auteurs op
geen enkele wijze instaan voor de juistheid of vol-
ledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs
aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard dan ook, die het
gevolg is van bedoelde informatie. Gebruikers van
deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze
informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te
gaan op professionele kennis en ervaring en de te
gebruiken informatie te controleren.

AFBEELDING OMSLAG
De vrouwenfiguur op de voorzijde is van de hand
van Amedeo Modigliani. ©Getty Images

ISSN 0921-4011

Colofon

4 Orale anticonceptiva verkleinen de kans op de ontwikkeling van endometriose
A.W. Nap, P.G. Groothuis, C. Punyadeera, L. Klein-Hitpass, R.Kamps en G.A.J. Dunselman

7 DBC als financieringsinstrument per 1 januari 2008, waar staan we in 2006?
J. Wijma

14 In-vitrovalidatie van driedimensionale echoscopische volumemetingen: 
VOCAL-methode versus geautomatiseerde methode
N.A.C. Smeets, N. Dvinskikh, J. van den Tillaert, P.F.F. Wijn en S.G. Oei

18 Afrika's obstetrische nachtmerrie
J.E. van de Riet

21 Het consortium verloskundig onderzoek
B. Arabin, K.W.M. Bloemenkamp, J.J. Duvekot, A. Kwee, B.W. Mol, M.G. van Pampus, J.A. van der Post, H.C. Scheepers, 
S. Scherjon, C. Willekes en M.G.A.J. Wouters

24 Het voorkómen van vroeggeboorte bij meerlingen: de AMPHIA-studie
A.C. Lim en H.W. Bruinse

26 DIGITAT: Dysproportionate Intra-uterine Growth Intervention Trial At Term
K. Boers en S. Scherjon

28 HYPITAT ‘Hypertension and Pre-eclampsia Intervention Trial At Term’
Inleiden of afwachten?
C. Koopmans en M. van Pampus 

31 Preferentie voor de wijze van bevalling bij à terme-risicozwangerschappen: 
een obstetrisch Health Technology Assessment (HTA) preferentieonderzoek
D. Bijlenga, E. Birnie, B.W. Mol, J.A.M. Van der Post en G.J. Bonsel

Inhoud

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE

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

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



2 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, oktober 2006

33 TRUFFLE-studie (Trial of Umbilical and Fetal Flow in Europe)
H. Wolf, K. Bilardo,  B. Arabin, J.. Derks, H. Duvekot, D. Oepkes en G. Visser

37 Intrapartum foetale bewaking: MBO of STAN?
M.E.M.H. Westerhuis en A. Kwee 

39 Prematuur gebroken vliezen na 34 weken: inleiden of niet?
C. Willekes

42 Summertime
J.B. Trimbos

44 bestuur@nvog.nl



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, oktober 2006  3

Toch maar weer eens geprobeerd
om het monster van de DBC in
historisch perspectief te ontleden.
En zowaar, als men zich niet laat
afschrikken door teksten als: ‘In het
A-segment (het A-segment omvat alle
DBC’s, die niet als B-segment-DBC
zijn gedefinieerd…?) geldt het budget-
systeem, het volume van de geleverde
zorg wordt bepaald op basis van FB-
parameters, het budget wordt bepaald
door het budget 2005, muterend op het
volume van FB-parameters’ is het
goed leesbaar. We kunnen ons ech-
ter goed voorstellen dat veel kennis
en ervaring in onze hersenen moet
worden opgeslagen in de vorm van
hapklare brokken, zoals (model-?)
protocollen en richtlijnen wil je bij-
blijven op het gebied van het voort-
durend veranderende zorgstelsel en
de ondergeschikte rol die de specia-
list daarin speelt. 
Ook weer een blik over de grenzen
en aandacht voor de vesicovaginale
fistel. De conclusie aan het eind van
het artikel zou iets aansprekender
kunnen zijn: ‘de obstetrische fistel is
een veel voorkomend probleem bijna
uitsluitend in de derde wereld. Gezien
de mensonterende consequenties is het
een schande dat we daar zo weinig aan-
dacht voor hebben’. We hopen dat we
vaker op de hoogte worden ge-
houden van activiteiten over de
grenzen. 
‘Ter leeringh ende vermaecke’ een
nieuwe rubriek. In een column kan
elke collega haar of zijn mening
geven over maatschappelijke ver-
schuivingen, maar vooral ruimte
geven aan wrevels, knuffels en
spinsels (dierbare relikwieën uit de
tijd van de mannenpraatgroepen). 
In deze aflevering veel aandacht

voor de inspanningen van het
‘consortium verloskundig onder-
zoek’. Het crème de la crème van
de vaderlandse verloskunde (door
sommigen ten onrechte beschouwd
als de subtop) hebben de gelederen
gesloten en hopen over enige tijd
een antwoord te hebben op menig
dilemma in het kader van ‘doelma-
tigheidsonderzoek’.
Zeer interessant is in dit kader de
oratie van Mirjam A.G. Sprangers
‘Van zacht begrip naar hard getal’. 
(29-09-2005 aan de Universiteit van
Amsterdam). Als hoogleraar in de
medische psychologie bespreekt zij
boeiende aspecten in het onderzoek
naar ‘Kwaliteit van leven’. Zonder
tekort te willen doen aan de con-
text, volgen hieronder enkele
conclusies, die getrokken worden
naar aanleiding van eigen onder-
zoek en dat van anderen:
- kwaliteit-van-leven-vragenlijsten

zijn in goed gezelschap en doen
qua betrouwbaarheid niet onder
voor veel klinische maten;

- kwaliteit van leven blijkt telkens
weer een van de striktste voor-
spellers te zijn van mortaliteit.

Het antwoord op een vraag hoe
iemand zijn kwaliteit van leven
beoordeelt, voorspelt vaak beter de
kans op overlijden dan biologische
en klinische prognostische factoren,
zoals bloeddruk, cholesterol,
lichaamsmassa, co-morbiditeit en
vele andere indicatoren.
Met name de theorie van de
besproken ‘response shift’is boei-
end. ‘Toegepast op kwaliteit van leven,
verwijst response shift naar een veran-
dering van zelfrapportage als gevolg
van drie elementen: een verandering in
interne standaarden, waarden, of de
betekenis van kwaliteit van leven zelf’.
Als voorbeeld van het alomtegen-
woordig zijn van het fenomeen
door alle tijden heen stelt zij ‘ruim
2400 jaar geleden schreef Socrates al
dat mensen pijn ervaren wanneer ze
van een prettige toestand in een meer

neutrale raken, en dat ze zich prettig
voelen als zij van een pijnlijke in een
meer neutrale toestand komen’.
Een indruk van de response shift
kan verkregen worden door naast
een conventionele tweede meting
op dat moment ook te vragen hoe
zij op dat moment oordelen over de
kwaliteit van leven van het eerste
tijdstip: ‘de retrospectieve voor-
meting’of kortweg ‘toenmeting’
genoemd.
Interessant is in haar eenvoud,
maar nog meer van wege de impact
een recente publicatie die is gepu-
bliceerd in het BMJ (21-06-2006; van
Seehusen Dean A. et al.). Er werd
onderzoek gedaan naar het ‘bele-
ven’ van het gynaecologisch onder-
zoek en met name het onderzoek
met een speculum met of zonder
gebruik van stijgbeugels. Vrouwen
die het onderzoek ondergingen
zonder de stijgbeugels, hadden een
significante reductie in hun gevoel
van kwetsbaarheid en in fysiek
ongemak. Er was geen significante
vermindering gemeld van ‘contro-
leverlies’. De auteurs concluderen:
‘Women should be able to have gynae-
cological examinations without using
stirrups to reduce the stress associated
with speculum examinations’. Het is
te hopen dat met deze conclusies
wat gedaan wordt! 
Veel aandacht krijgen ze niet. Dit in
schril contrast met een recentelijk
onderzoek waar de ‘sectio caesarea
zonder duidelijke indicatie’ de
recente boeman is. Vele koppen en
binnenbochten in de media.
Gelukkig wist de voorzitter van de
vereniging op prima wijze op de
zaterdagochtend het broodnodige
perspectief aan te brengen en de
gemoederen gerust te stellen door
wat achtergrondinformatie en
common sense. Hulde.

Want hoe hard zijn getallen: 
Eén haar op je hoofd is weinig, 
maar één haar in je soep is veel.

Editorial
Hij onderzocht alles, en bleef twijfelen
LEX PETERS

Alle Gescheite is schon gedacht worden
Man muss nur versuchen,
es noch einmal zudenken
(Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832))
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INTRODUCTIE

Endometriose wordt gedefinieerd
als de aanwezigheid van functio-
nerend endometrium buiten de
uterus, vooral in de peritoneale
holte. Het ontwikkelt zich waar-
schijnlijk als gevolg van de ecto-
pische implantatie van endome-
trium, dat de peritoneale holte is
binnengekomen via de tubae tij-
dens de menstruatie1. Endometriose
is een van de meest voorkomende
benigne gynaecologische afwijkin-
gen, en veroorzaakt dysmenorroe,
dyspareunie en chronische bekken-
pijn. Tevens is het geassocieerd met
subfertilieit. Retrograde menstru-
atie komt in enige mate voor bij
bijna alle menstruerende vrouwen,
maar niet alle vrouwen ontwikke-
len endometriose. Er wordt gesug-
gereerd dat dit wordt veroorzaakt
doordat het eutopische endometri-
um van vrouwen met endometriose
anders is dan dat van vrouwen
zonder endometriose. Er zouden
verschillen kunnen bestaan in
structuur, proliferatie, apoptose,
celadhesiemoleculen, proteasen en
hun remmers, steroïden en -recep-
torconcentraties, cytokineproductie,
genexpressie en eiwitsynthese2. 
Orale anticonceptiva (OAC) wor-
den niet alleen gebruikt voor de
behandeling van endometriose,
maar zouden ook van nut kunnen
zijn bij het bestuderen van de
pathogenese ervan. Het endometri-
um van vrouwen die OAC gebrui-
ken, zou een verminderde kans
kunnen hebben om ectopisch te

implanteren vergeleken met endo-
metrium van vrouwen die normaal
menstrueren. Een mogelijke verkla-
ring hiervoor zou de kleinere hoe-
veelheid weefsel kunnen zijn die
afgestoten wordt tijdens de onttrek-
kingsbloeding. Een tweede verkla-
ring zou gevormd kunnen worden
door de biochemische veranderin-
gen in het endometrium als gevolg
van de blootstelling aan OAC.
Pilgebruik leidt tot het tot staan
komen van de glandulaire pro-
liferatie en uiteindelijk tot atrofie
van het endometrium. Dit zou
kunnen leiden tot onderdrukking
van de aanwezige endometriose, en
daardoor tot het verminderen van
symptomen3,4.
In deze studie wordt de hypothese
getoetst dat het endometrium van
vrouwen die OAC gebruiken, een
verminderde capaciteit heeft om
ectopisch te implanteren en om
endometriosehaarden te vormen
vergeleken met het endometrium
van menstruerende vrouwen. Deze
hypothese wordt getoetst met
behulp van het chorioallantoïs-
membraan-(CAM)-model van de
kip, waarvan bewezen is dat het
een geschikt model is om de vroege
ontwikkeling van endometriose-
haarden te bestuderen5,6. Endome-
trium van vrouwen die OAC
gebruiken (OACE) en menstrueel
endometrium (ME) van vrouwen
met een normale cyclus werd op
het CAM getransplanteerd, en de
vorming van endometriosehaarden
werd geëvalueerd. Het doel van
deze studie was om de mogelijke

mechanismen op te sporen die bij-
dragen aan het verwachte verschil
in de vorming van endometriose-
haarden door OACE en ME. Er
werd genexpressieonderzoek
verricht om verschillen in gen-
expressie tussen OACE en ME te
identificeren.

METHODEN

Humaan endometrium werd opge-
bracht op het chorioallantoïsmem-
braan (CAM) van de kip. Het endo-
metrium werd gedurende 72 uur
gekweekt op het CAM en vervol-
gens werd onderzocht of er een
endometrioseachtige laesie was
ontstaan. Tevens werd humaan
endometrium gebruikt voor genex-
pressieonderzoek met behulp van
microarray-analyse (Affymetrix
gene chip-platform, standaard-
protocol7).
We verzamelden endometrium van
vrouwen die het monofasische
orale anticonceptivum Micro-
gynon® 30 gebruikten. Dit prepa-
raat bevat 30 µg ethinylestradiol en
150 µg levonorgestrel (Schering BV,
Weesp) (OACE). Ook werd endo-
metrium verzameld gedurende de
menstruatie van vrouwen met
ovulatoire cycli (cyclusdag een tot
en met drie, ME). Er werden twaalf
OACE-biopten en twaalf ME-biop-
ten gebruikt voor deze studie: tien
OACE-biopten en tien ME-biopten
werden gebruikt voor de CAM-
experimenten; twee OACE- en twee
ME-biopten werden gebruikt voor
de microarray-analyse.

Orale anticonceptiva verkleinen 
de kans op de ontwikkeling van
endometriose
A.W. NAP1, P.G. GROOTHUIS1, C. PUNYADEERA2, L. KLEIN-HITPASS3, R.KAMPS2 EN G.A.J. DUNSELMAN1, 
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RESULTATEN
In figuur 1 wordt een CAM weer-
gegeven waarop ME is getrans-
planteerd en waarin zich een
endometrioseachtige laesie heeft
ontwikkeld, en een CAM waarop
OACE is getransplanteerd en waar-
in geen endometrioseachtige laesie
tot stand is gekomen. Na 72 uur
kweken waren endometrioseachti-
ge laesies aanwezig in 76% van de
ME-CAMs (65/86), en in 33% van
de OACE-CAMs (17/52) (p<0.05).
Van de 12.000 geanalyseerde genen
in de microarray kwamen er 143
significant hoger tot expressie in
OACE vergeleken met ME, en 144
significant lager. Tabel 1 toont een
relevante selectie van genen die
verschillend tot expressie kwamen
in ME en in OACE. Verschillen in
expressie werden met name gevon-
den in genen die behoren tot de
TGFβ-familie. De meest relevante
genen die verlaagd tot expressie
kwamen in OACE vergeleken met
ME, waren INHBA, IGFBP1, EBAF
and MMP2; relevante genen die
verhoogd tot expressie kwamen in
OACE vergeleken met ME waren
IGF1 and MMP26 (tabel II). 

DISCUSSIE

Orale anticonceptiva (OAC) wor-
den sinds lange tijd gebruikt om
symptomen te onderdrukken die
geassocieerd zijn met endometrio-
se. Op dit moment wordt ‘de pil’
door veel gynaecologen beschouwd
als eerste optie voor de medica-
menteuze behandeling van vrou-
wen met endometriose8. Omdat de
meeste orale anticonceptiva een
overwegend progestageen effect
hebben dat uiteindelijk leidt tot het
ontstaan van een inactief en atro-
fisch endometrium, scheiden vrou-
wen die OAC gebruiken, meestal
slechts een kleine hoeveelheid
endometrium af tijdens de onttrek-
kingsbloeding. Hevig bloedverlies
en langdurige menstruaties daaren-
tegen zijn geassocieerd met een ver-
hoogd risico op endometriose9,10,11.
Het is aannemelijk dat OAC de
kans om endometriose te ontwikke-
len verkleint. 
Onze hypothese was dat pilen-
dometrium niet alleen de hoeveel-
heid endometrium die beschikbaar
komt voor ectopische implantatie
vermindert, maar ook de geneti-
sche samenstelling van endometri-

um verandert, waardoor het endo-
metrium minder geschikt wordt om
buiten de uterus te implanteren en
te overleven. De resultaten van de
CAM-studies beschreven in dit arti-
kel tonen aan dat het vermogen om
endometrioseachtige laesies te laten
ontwikkelen met meer dan 50%
afneemt in OACE vergeleken met
ME. Het CAM-model is bij uitstek
geschikt om deze hypothese te toet-
sen, omdat in dit model kan wor-
den gecorrigeerd voor de invloed
van de hoeveelheid weefsel die
ectopisch kan implanteren. In alle
experimenten werd dezelfde hoe-

veelheid endometrium gebruikt
voor transplantatie. Daarom waren
de gevonden verschillen in de
vorming van endometrioseachtige
laesies nooit het gevolg van de hoe-
veelheid getransplanteerd weefsel,
maar van de verschillen die werden
geïnduceerd in het endometrium
door de hormonen in de pil.
In een poging om de gevonden ver-
schillen in het vermogen om endo-
metrioseachtige laesies te verklaren
werd microarray-genanalyse toege-
past. Deze techniek maakt een
hypothesevrije methode mogelijk
om de moleculaire mechanismen

Figuur 1. Endometrium dat is blootgesteld aan orale anticonceptiva vormt minder
endometrioseachtige laesies. Endometrioseachtige laesie in een CAM waarop ME is
getransplanteerd (A), en een CAM zonder laesie, waarop ME is getransplanteerd
(B), beide na 72 uur incubatie.

Gensymbool Titel AVG Fold 
Change

INHBA inhibin, beta A 177.5
IGFBP1 insulin-like growth factor binding protein 1 80.3
MMP10 matrix metalloproteinase 10 42.7
EBAF endometrial bleeding associated factor 24.7
BMP2 bone morphogenetic protein2 14.6
IL1A interleukin 1, alpha 9.8
EDNRB endothelin receptor type B 8.1
TIMP3 tissue inhibitor of MMP 3 8.0
IGFBP3 insulin-like growth factor binding protein 3 6.7
FGF2 fibroblast growth factor 2 3.6
PLAT plasminogen activator, tissue 3.6
TGFB2 transforming growth factor, beta 2 3.4
THBS2 thrombospondin 2 3.4
ENG endoglin 2.9
MMP27 matrix metalloproteinase 27 2.8
MMP2 matrix metalloproteinase 2 2.8
TNFAIP2 tumour necrosis factor, alpha-induced protein 2 2.5

EDNRA endothelin receptor type A 0.5
IGF1 insulin-like growth factor 1 (somatomedin C) 0.2
MMP26 matrix metalloproteinase 26 0.1

Tabel 1. Selectie van relevante genen die verschillend tot expressie kwamen in de
microarray analyse. De ratio van mRNA niveaus van OACE vergeleken met ME,
weergegeven als average (AVG) fold change. Een AVG fold change van 177.5 geeft
aan dat de expressie is 177.5 keer hoger in ME dan in OACE. Vet: leden van de
TGFβ familie
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die ten grondslag liggen aan endo-
metriose te onderzoeken. Tevens
kunnen genen geidentificeerd wor-
den die mogelijk verantwoordelijk
zijn voor het ontstaan van endome-
triose12. In onze studie werden 287
genen gevonden die verschillend
tot expressie kwamen in OACE ver-
geleken met ME. Dit suggereert dat
het gebruik van OAC inderdaad de
genetische eigenschappen van
endometrium verandert. Er werden
met name verschillen in expressie
gevonden van genen die behoren
tot de TGFβ-familie. Leden van
deze familie zijn betrokken bij
weefselreparatie, angiogenese,
regulatie van celreplicatie en diffe-
rentiatie, cellulaire migratie, en bij
depositie en remodellering van de
extracellulaire matrix (ECM)13,14. In
humaan endometrium zouden deze
genen een rol kunnen spelen bij de
regulatie van angiogenese, decidu-
alisatie en implantatie13. De exacte
rol van TGFβ in endometriose is tot
nu toe nog niet opgehelderd.
Osteen heeft gesuggereerd dat
TGFβ zou kunnen functioneren als
een mediator van matrix metallo-
proteïnase (MMP) suppressie,
samen met progesteron15. 
In deze studie hebben we aange-
toond dat het gebruik van OAC de
capaciteit van endometrium om op
een ectopische plaats te implante-
ren verkleint. Dit verschijnsel is het
gevolg van dramatische verande-
ringen in genexpressie die geïndu-
ceerd worden door het gebruik van
OAC. Een aantal genen, met name
een aantal leden van de TGFβ-
familie die betrokken zijn bij angio-
genese en het remodelleren van de
extracellulaire matrix, komen
anders tot expressie. Wij postuleren
dat OAC niet alleen pijnsympto-
men verminderen bij vrouwen met
endometriose, maar dat OAC ook
een rol zouden kunnen spelen bij
het reduceren van het risico op het
ontstaan van endometriose. 
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ABSTRACT
Background: Fundamental differences in eutopic
endometrium between women may cause some
to develop endometriosis whereas others do
not. External influences like oral contraceptives
(OC) may have an effect on the endometrium
whereby the development of endometriosis
becomes less likely.
Methods: endometrium from women using OC
(OCE) and menstrual endometrium (ME) from
normal cycling women was transplanted onto
the chicken chorioallantoic membrane (CAM),
and endometriosis-like lesion formation was
evaluated. Microarray gene expression profi-
ling was performed to identify differentially
expressed genes in the endometrium from
these two groups of women. 
Results: Endometriosis-like lesions were formed
after transplantation of OCE in 33% of CAMs
and after transplantation of ME in 76% of
CAMs (p<0.05). Gene expression profiling
showed that a large number of differentially
expressed genes belong to the TGF‚ superfami-
ly.
Conclusion: OC affect the innate characteristics
of endometrium, rendering it less potent to
develop into endometriosis.
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In het volgende document wordt u
in vogelvlucht meegenomen door
de wordingsgeschiedenis van de
DBC-systematiek. Begrippen als A-
en B-segment, normtijd, validatie,
gedeclareerde omzet, verrichtin-
genomzet en FB-budget, rondreke-
ning, minutenverrekentarief,
macrobudgettair neutraal uurtarief
en normatief uurtarief komen aan
de orde. De complexiteit van de
materie en de verwarring van de
begrippen heeft de gemiddelde
specialist onzeker gemaakt over het
systeem. Met het huidige stuk
hoopt de BBC van de NVOG u
weer wegwijs te maken in de dis-
cussie over de DBC en in de verde-
re ontwikkeling van de DBC-syste-
matiek. Onder het kopje recente
ontwikkelingen wordt u ingelicht
over de laatste stand van zaken. 

1 JANUARI 2005, 
INVOERING VAN HET A- 
EN B-SEGMENT

Per 1 januari 2005 is de DBC-syste-
matiek operationeel geworden. Er
is een A-segment en een B-segment
gedefinieerd. Het A-segment omvat
alle DBC’s die niet als B-segment-
DBC zijn gedefinieerd, overeenko-
mend met ongeveer 90% van de
zorg. Het B-segment voor de gyna-
ecologie bestaat uit twee groepen
DBC’s, de incontinentie/prolaps-
DBC, de G25 en de DBC-afwijkin-
gen aan de cervix, de G19. Van deze
DBC’s uitsluitend de operatieve
onderdelen, de conservatieve
behandeling zit dus nog in het 
A-segment

BUDGET A-SEGMENT,
SCHONING VOOR HET 
B-SEGMENT

Voor de gynaecologie, lokaal en
nationaal, is in 2006 hetzelfde
budget beschikbaar als in 2005. De
meeste gynaecologen in Nederland
nemen deel aan een lokaal initiatief.
Voor hen zal er bij gelijkblijvende
productie in het A-segment en in
het B-segment financieel niets ver-
anderen. Zij zullen voor dezelfde
productie hetzelfde honorarium
ontvangen. In het A-segment geldt
het budgetsysteem, het volume van
geleverde zorg wordt bepaald op
basis van FB-parameters, het bud-
get wordt bepaald door het budget
2005, muterend op het volume van
FB-parameters. Declaraties worden
niet langer gedaan op basis van
verrichtingen. Per 1 januari 2005
worden de facturen opgebouwd uit
zorgproducten, de DBC’s. Doordat
de doorlooptijd van een DBC veel
langer is dan die van een verrich-
ting ontstaat er een ‘gat’ in de
declaratiestroom waardoor er voor
de specialist een liquiditeitpro-
bleem ontstaat. De gemiddelde
doorlooptijd voor de gynaecologi-
sche DBC wordt geschat op drie
maanden, tegenover een doorloop-
tijd van twee weken voor de ver-
richting. De facto komt dit erop
neer dat de specialist zijn inkomen
in 2005 moest voorfinancieren. De
kosten daarvan, marktconforme
rente voor drie maanden, konden
worden doorberekend in de tarie-
ven of er kon met de zorgverzeke-
raar een regeling worden getroffen
in de zin van bevoorschotting. Deze
regeling moet worden afgesproken
met het ziekenhuis, de contractant
van de verzekeraar. 

Voor het volume van het B-segment
is per ziekenhuis een schatting
gemaakt door het CTG, de ‘ex ante
schoning’. Dit budget (volume
maal de schoningsprijs, de prijs
waarvoor dit product in FB-waarde
werd afgerekend in de oude syste-
matiek), is het budgetdeel dat ex
ante uit het budget van het zieken-
huis en uit de lumpsum van de
specialist is gehaald. De B-segment-
DBC wordt per 1 februari 2005
gefactureerd voor de lokaal onder-
handelde prijs. Voor het ziekenhuis
een variabele en voor de specialist
een vaste prijs (normtijd maal
macrobudgettair uurtarief). 
Het honorarium voor de medisch
specialist over 2006 in het A-seg-
ment wordt bepaald door het
volume in FB-waarden, dat wil zeg-
gen het budget 2005, gemuteerd
voor het aantal FB-parameters. In
het B-segment wordt het honorari-
um bepaald door aantal maal prijs.

HONORARIUM EN
GEDECLAREERDE OMZET,
DE GESCHIEDENIS

Het honorarium voor 2006 zal
gelijk blijven bij gelijkblijvende
productie in het A-segment en bij
een productie in het B-segment die
overeenkomt met het aantal B-
DBC’s waarvoor het budget is
geschoond.

Het honorarium (lumpsum) moet
niet worden verward met de gede-
clareerde omzet. Sinds de invoering
van de lokale initiatieven lopen
deze begrippen niet parallel. Tot
1990 declareerde de specialist op
basis van verrichtingen. Er was
geen bovengrens voor de declara-
ties. Met de in 1989 gemaakte
afspraken in het VPA, het vijfpartij-

DBC als financieringsinstrument
per 1 januari 2008, waar staan
we in 2006?
J. WIJMA, VOORZITTER BBC
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enakkoord, waren de partijen over-
eengekomen dat de honoraria van
de medisch specialisten zouden
worden bevroren door volumebe-
perking op het niveau van 1989 (het
macrokader). Omdat de volume-
beperkingen uitbleven en het
macrokader sinds 1990 is over-
schreden heeft het COTG per
1 april 1993 kortingen opgelegd. De
hoogte van de kortingen varieerden
voor de beroepsgroepen, bepaald
door de mate van overproductie.
Voor de gynaecologen werd dit per-
centage in 1993 vastgesteld op 13
. Vanaf 1994 heeft de minister de
lokale initiatieven ontwikkeld. In
deze lokale initiatieven werd over-
eengekomen dat er geen onbeperk-
te volumegroei zou plaatsvinden.
Wel werden door het CTG op basis
van het toegestane macrokader
marginale volumegroei en prijs-
compensatie in de lumpsum opge-
nomen. Als tegenprestatie werden
de honoraria (lumpsum) gevrij-
waard voor tariefskortingen. De
tarieven zelf werden wel gekort. De
declaraties door specialisten waren
op basis van deze aangepaste tarie-
ven, de specialisten in de initiatie-
ven kregen de tariefskortingen ver-
rekend via de bedprijs van het
ziekenhuis. Doordat het CTG
bevoorschotte op basis van de niet-
gekorte tarieven, de lumpsum,
merkte de specialist aanvankelijk
weinig van deze maatregel. Met
deze systematiek is er een gat ont-
staan tussen de som van de declara-
ties en het budget, namelijk de
vrijwaring. Er werd niet nagecalcu-
leerd voor volumegroei, of deze nu
positief of was, afgemeten aan de
som van de gedeclareerde verrich-
tingen. Doordat er door de diverse
specialismen een verschillende ont-
wikkeling van het volume plaats-
vond, kwam er spanning in de ini-
tiatieven. Onder andere doordat
gynaecologen de echoscopie steeds
veelvuldiger in eigen beheer uit-
voerden en doordat er door verbe-
terde apparatuur steeds meer indi-
catie voor kwam declareerden
gynaecologen vaak meer dan ze
kregen uit het lokaal initiatief. Zij
moesten aan het eind van de rit
terugbetalen. Dit heeft in een aantal
initiatieven tot regelingen ‘achter
de deur’ geleid, omdat de gynaeco-
logen dreigden anders uit het initia-
tief te stappen, waardoor de gehele
staf het zonder de vrijwaring zou

moeten doen. Het CTG heeft een
aantal generieke volumeaanpassin-
gen toegekend, welke ‘achter de
voordeur’ konden worden gebruikt
om reparaties toe te passen. Omdat
zulke discussies in staven moei-
zaam verlopen, zijn deze volume-
aanpassingen vaak generiek ver-
deeld. 
De lokale initiatieven hebben geleid
tot het doel waar ze voor dienden,
afremmen van de groei van de uit-
gaven voor de specialistische zorg.
Dit ging uiteraard gepaard met toe-
name van schaarste en wachtlijsten
in de specialistische zorg. Omdat
de politiek zich in den brede ging
storten op de wachtlijsten moest er
iets gebeuren, de prikkel in de zorg
moest terugkomen. De eerste aan-
zet was de mutatie van de lokale
initiatieven op het variabel deel van
het FB-budget van het ziekenhuis.
Per 2001 kwam het ‘boter-bij-de-
vis’-verhaal, de wijze waarop de
initiatieven nog steeds muteren,
namelijk op basis van de geprodu-
ceerde FB-volumina. Het budget
2000 was hierbij het uitgangspunt
voor het budget 2001, aanvullend
werd nagecalculeerd op basis van
het lokale volume en de landelijke
prijs van de FB parameters. De
declaraties verliepen nog steeds op
basis van gekorte tarieven voor ver-
richtingen. Het gat tussen de bud-
getten en de gedeclareerde omzet is
alsmaar gegroeid, omdat er uitslui-
tend generieke aanpassingen zijn
geweest op de budgetten en niet op
de tarieven, zo groeide de prijs- en
volumevrijwaring. 

INVOERING DBC-SYSTEEM,
REGISTRATIE EN
DECLARATIE

Het DBC-systeem is geïntroduceerd
als een overgangssysteem. In 2001
zijn de koploperziekenhuizen
gestart met zuiver administratieve
doelen. In 35 ziekenhuizen is de
DBC-registratie ingevoerd. In 2004
is dit voor alle ziekenhuizen opera-
tioneel geworden, verplicht per
1 januari 2004. Per 1 januari 2005 is
het systeem financieel operationeel
geworden.  Voor het A-segment uit-
sluitend voor de declaraties als
financiering, voor het B-segment
(per 1 februari) voor zowel de
bekostiging als de financiering. 

VASTSTELLING 
NORMTIJDEN 2005, 
DE AFSLAGFACTOR

In 2002 en 2003 heeft het tijdsbeste-
dingsonderzoek (TBO) plaats-
gevonden. In 14 ziekenhuizen, een
mix van klein en groot algemeen en
STZ-ziekenhuizen, is vastgelegd
hoeveel uren een gynaecoloog aan-
wezig was op een dag dat deze
gynaecoloog in het ziekenhuis ver-
scheen. Dit kon voor een dienst
zijn, na middernacht een enkel uur,
of een hele werkdag. Of de gynae-
coloog nu geheel of parttime werk-
te, maakte voor dit onderzoek niet
uit. Dit heeft tot een uitkomst
geleid die ook nu nog valide wordt
geacht, te weten het gemiddelde
aantal uren directe en indirecte
patiëntenzorg per dag. Ook was het
de bedoeling om in 2003 in een aan-
tal ziekenhuizen de DBC-productie
en de bestede gynaecologendagen
te meten. Deze gegevens samen
met de TBO-gegevens zouden dan
kunnen worden gebruikt om de
door de wetenschappelijke vereni-
ging aangeleverde normtijden te
kunnen valideren of aan te passen.
Het meten van DBC-productie en
specialistenproductie is in 2003 niet
gelukt, omdat de data als ‘invalid’
moesten worden beoordeeld. Om
toch tot een validering van de
normtijden te komen heeft men een
second best-methode gekozen. Er is
gemeten hoeveel DBC’s er per EPB
werden geopend in de registreren-
de ziekenhuizen. Op basis van een
gewogen gemiddelde DBC-tijd
heeft men uit het aantal EPB’s een
inschatting gemaakt van het aantal
DBC-minuten per EPB (noemer).
Uit het capaciteitsonderzoek, hoe-
veel FTE gynaecologen in Neder-
land, en het aantal aannames over
het aantal gewerkte dagen per
gynaecoloog en het aantal uren per
gynaecoloog (TBO) en het aantal
EPB heeft men een inschatting
gemaakt van het aantal gynaecolo-
genminuten per EPB (teller). 
Deze berekening heeft de afslag-
factor bepaald: 

aantal gynaecologenminuten per EPB 
= 0.72

gedeclareerde DBC-minuten per EPB, 
voor de gynaecologie 

Door deze theoretische rond-
rekening zijn de door de NVOG
voorgedragen normtijden (referen-
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tietijden) vermenigvuldigd met de
afslagfactor 0.72, leidend tot de
normtijd per 1 januari 2005. 

VASTSTELLING MINUTEN-
VERREKENTARIEF 2005 

Uit de totaal beschikbare gelden
voor honoraria voor gynaecologen
en de totaal beschikbare gynaecolo-
genminuten is het gynaecologen-
minutenverrekentarief afgeleid. Bij
minder afslag (bijvoorbeeld 0.9)
was het minutenverrekentarief dus
lager geweest. De BBC van de
NVOG heeft officieel protest aan-
getekend tegen de second best-
methode, maar dit protest is bij
gebrek aan een betere methode
afgewezen. Per 1 januari 2005 zijn
de gevalideerde normtijden gehan-
teerd. Voor het B-segment in abso-
lute zin en voor het A-segment als
wegingsfactor.
Vanaf 1 januari 2005 heeft het zie-
kenhuis de DBC’s namens u in
rekening gebracht bij de patiënt of
de verzekeraar. Zoals eerder
beschreven heeft u de eerste drie
maanden van 2005 weinig kunnen
declareren, de doorlooptijd van de
DBC’s. In de eerste maanden af-
gesloten DBC’s, DBC’s die voor
1 januari 2005 zijn geopend, zijn
ook bij de patiënt gedeclareerd, met
aftrek van dat deel dat reeds voor
1 januari in de tarieven was verre-
kend. In de eerste maanden hebben
de meeste ziekenhuizen bovendien
problemen met de validatiesoft-
ware gehad, een extra reden waar-
om er de eerste maanden minimaal
werd gedeclareerd. Uw productie
in FB-waarden is in deze periode
gewoon geregistreerd, zodat er
voor de bepaling van het FB-bud-
get, uw berekende honorarium,
geen problemen zijn ontstaan. In de
loop van het jaar 2005 is de declara-
tiestroom in de meeste ziekenhui-
zen goed op gang gekomen. Deson-
danks lopen de declaraties in de
meeste ziekenhuizen achter bij de
budgetten.

VERKLARING VERSCHIL
TUSSEN GEDECLAREERDE
DBC OMZET EN BUDGETTEN

Het verschil tussen de budgetten en
de declaraties is verklaard door de
systematiek, het vasthouden aan de
vrijwaring. Zoals eerder beschreven
zal de som der declaraties in DBC-

tarieven in principe de som der
declaraties in verrichtingsgelden
opleveren, dus zal er een gat blijven
bestaan ter grootte van de vrijwa-
ring voor prijs en volume. Maar er
kunnen afwijkingen in het systeem
zijn ontstaan door de veelheid van
aannames in de berekeningen, zie
eerder. Bij aanvang van de over-
gang naar de nieuwe systematiek is
dit ingecalculeerd, het zou slechts
een administratieve invoering zijn
onder de paraplu van de lumpsum,
althans voor het A-segment. Voor
het B-segment is het risico bij gelijk-
blijvende productie nihil. Bij afwij-
kende productie kan er op basis
van de mogelijk ondeugdelijk vast-
gestelde normtijd een voor- of
nadelig gevolg ontstaan. (Te veel of
te weinig normtijd gereserveerd
voor de B-segment-DBC, nog beïn-
vloed door de generieke afslagfac-
tor). Voor gynaecologen die buiten
de lokale initiatieven zijn gebleven,
zijn er vanaf 1 januari 2005 meteen
grote risico’s dan wel kansen aan
de introductie verbonden. Zij
hebben immers geen vangnet van
de lumpsum. Dit vangnet kan
overigens naar twee kanten toe
werken, het kan ook als beklem-
mend optreden, namelijk beperking
van het volume. 

BIJSTELLING NORMTIJDEN
PER MEDIO 2006

Zoals hiervoor beschreven zitten er
aanzienlijke onzekerheden in de
rondrekening 2003/2004. De BBC
van de NVOG heeft destijds een
nieuwe rondrekening geëist in
2005. In 2005 is er voor alle
beroepsverenigingen een nieuwe
rondrekening uitgevoerd. In 15 zie-
kenhuizen per WV zijn data verza-
meld over gedeclareerde DBC’s en
feitelijk gewerkte gynaecologenda-
gen op de wijze zoals die was voor-
zien in 2003/2004. Op grond van
deze rondrekening zal opnieuw de
afslag bepaald worden. Het is aan
de WV’s om een generieke korting
dan wel een gedifferentieerde aan-
passing toe te passen. In de novem-
bervergadering van 2005 te Papen-
daal heeft de BBC namens het
bestuur van de NVOG het voor-
gestelde format toegelicht. Op
grond van de data van de zorg-
profielen zal kritisch naar de norm-
tijden worden gekeken, namelijk of
de zorgprofielen die uit de dataset

komen overeenkomen met de ver-
wachte zorgprofielen. Zonodig
zullen de normtijden worden aan-
gepast, na consultatie van de koe-
pels die ook eerder bij de totstand-
koming van de normtijden zijn
gehoord. Uiteindelijk zullen de
normtijden aan de ALV worden
aangeboden voor accordering. Deze
data uit de DIS (centrale landelijke
databank DBC gegevens) komen
later ter beschikking dan verwacht.
Vooralsnog blijven de oude norm-
tijden van kracht. 

ENKELVOUDIG POLI-
KLINISCH CONSULT

Tot op heden zijn de DBC’s niet op
het laagste niveau gedeclareerd,
maar als onderdeel van een cluster.
Deze clusters worden gevormd
door de zogenaamde product-
groepen. Bij de bepaling van de
productgroepen is gewogen op
twee onderdelen, kosten ziekenhuis
en honorariumdeel specialist. De
BBC van de NVOG heeft ook deze
gang van zaken betwist, ook nu
weer zonder resultaat. De oplossing
is gekozen om de privacyproblema-
tiek op te lossen binnen de op dat
moment geldende wetgeving. Via
de productgroep werd voorkomen
dat er privacygevoelige informatie
tot op individueel niveau op de
rekening verscheen, in te zien door
o.a. de verzekeraar. Door de intro-
ductie van de productgroep krijgt
de patiënt een voor hem/haar niet
te duiden rekening, de spooknota.
Om dit fenomeen aan te pakken
heeft de minister geëist dat er voor
een enkelvoudig poliklinisch con-
sult binnen de bestaande DBC’s een
aparte extensie zou komen. Zo
krijgt de patiënt een rekening voor
de feitelijk afgenomen zorg en niet
voor de gemiddeld afgenomen
zorg. De BBC van de NVOG heeft
ingebracht dat er feitelijk al zo’n
DBC bestaat, de G28 en de V11. De
uitvoering is echter voor alle
wetenschappelijke verenigingen
gelijkgesteld, door per DBC een
extensie enkelvoudig poliklinisch
consult toe te voegen, 104. De regel-
geving aangaande dit enkelvoudig
poliklinisch consult is per 1 februari
2006 ingevoerd. De vastgestelde
normtijd bedraagt 21 minuten,
gelijk aan de G28 na afslag. De
tarieven die in de productgroepen
achterblijven, zijn echter nog niet
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aangepast. De BBC van de NVOG
heeft zorgen geuit over de invloed
van dit consult op de systematiek.
De problemen concentreren zich
binnen het A-segment, een segment
dat straks volledig uitgekleed is
van alle eenvoudige zorg en waar-
voor nog slechts een beperkte hoe-
veelheid middelen beschikbaar
blijft. Op grond van de door de
BBC ingebrachte bezwaren is
inmiddels een aanzienlijk langere
normtijd voor het enkelvoudig
poliklinisch consult geaccepteerd,
namelijk 43 minuten. Deze norm-
tijd zal per 1 januari 2007 worden
ingevoerd. 

NORMATIEF UURTARIEF
EN DISUTILITY

In januari 2005 is er een landelijke
commissie ingesteld die een uit-
spraak moet doen over de hoogte
en de onderbouwing van het nor-
matief uurtarief. In het B-segment
wordt het macrobudgettair neutraal
uurtarief gehanteerd. Dit is het
gemiddelde minutenverrekentarief,
opgewaardeerd met de gemiddelde
vrijwaring, zijnde 140 euro. Vanaf
1 januari 2008 geldt voor alle spe-
cialisten het normatief uurtarief
waarmee de harmonisatie ineens
wordt doorgevoerd. In de DBC-
normtijd is geen rekening gehou-
den met disutility. Binnen het DBC-
systeem is gekozen voor een
verrekening van de disutility in het
normatief uurtarief. Deze toeslag
zou dan voor de diverse groepen
moeten verschillen op basis van
objectieve meting van disutility. In
het TBO van 2003 is voor alle groe-
pen de aanwezigheid buiten kan-
tooruren gemeten, dit geeft inzicht
in de belasting per beroepsgroep.
Ook de LMR-gegevens over tijden
van opname kunnen worden aan-
gewend. Ten slotte kan via onze
eigen definitie van de spoed DBC
berekend worden hoe vaak de DBC
in de disutility-uren is geopend.
Deze onderhandelingen zijn gestart
in februari 2006. Zoals u hebt ver-
nomen is er onenigheid in de com-
missie uurtarief opgetreden over de
werkwijze en daardoor ook over de
uitkomst van de hoogte van het
normatief uurtarief. De definitieve
vaststelling is een aantal malen uit-
gesteld. 

KANSEN EN RISICO’S

In heel het land is er grote onrust
over de consequenties van de
invoering van het DBC-systeem.
Het systeem is prematuur inge-
voerd en de gegevens die ons thans
ter hand worden gesteld, zijn niet
valide. Op grond van de gegevens
van dit moment is niet in te schat-
ten hoe de DBC-systematiek voor
de gynaecoloog gaat uitpakken.
Zeker is dat per 1 januari 2008 alle
medisch specialisten per declarabel
uur hetzelfde tarief zullen krijgen,
aangepast voor disutility. 

Voor de uitkomst van de hoogte
van het honorarium voor de gynae-
coloog zijn twee onderwerpen zijn
van groot belang. 
Ten eerste het punt van de disutili-
ty. Gynaecologen hebben uit over-
wegingen van kwaliteit de dag na
de dienst veelal geen (poli-)klini-
sche werkzaamheden. De disutility-
toeslag zal voldoende moeten zijn
om de verloren productieve uren
terug te verdienen. 
Ten tweede de inzet van hulpperso-
neel. Toenemende substitutie van
specialistische inzet door hulp-
personeel zal het aantal declarabele
uren drastisch reduceren. In de
DBC-systematiek is via de rond-
rekening uitsluitend specialistische
normtijd toegekend. Declaratie van
specialistische normtijd voor inzet
van hulppersoneel leidt tot toe-
name van de afslag van de geva-
lideerde normtijd. Deze afslag kan
leiden tot generieke korting dan
wel tot korting van de individuele
DBC. Ongelijke inzet van hulpper-
soneel binnen dezelfde DBC kan
binnen onze beroepsgroep dus lei-
den tot diversiteit in de honorering
van feitelijk geleverde specialisti-
sche inzet. 

Naast een bezinning op de mate
van delegeren van taken en de con-
sequenties hiervan voor de praktij-
ken ziet de BBC het ook als haar
taak de disutility- en kwaliteitsas-
pecten mee te nemen in de DBC
systematiek, met andere woorden
ook al doet de verloskundige de
partussen, het feit dat de gynae-
coloog daarvoor op zijn dienstdag
minder of geen productie maakt
moet ook gehonoreerd worden.
Onze bijzondere activiteiten als
onderzoek, onderwijs en opleiding

zullen eigen effecten hebben op
productiviteit en honorering. 

RECENTE ONTWIKKELINGEN
IN 2006

De meest recente ontwikkelingen
stemmen de BBC van de NVOG
niet positief. DBC onderhoud, een
private partij om de DBC ontwikke-
lingen te faciliteren dreigt door het
CTG te worden ingelijfd. De toe-
komstvisie van VWS over de door-
ontwikkeling gaat uit van instand-
houding van het Budget Kader
Zorg. De plaats van de specialist
wordt geminimaliseerd, het zieken-
huis wordt de contractant met een
regeling met de specialist achter de
voordeur. 

In de ALV van de OMS op 28 juni
2006, heeft de BBC grote zorgen
geuit over de ontwikkeling in het
DBC-dossier. De volgende verkla-
ring is afgegeven: 

De NVOG en haar leden hebben
zich de afgelopen jaren constructief
opgesteld in de ontwikkeling van
het DBC-systeem en veel werk
geleverd om dit mogelijk te maken,
er zijn echter een aantal ontwikke-
lingen die ons grote zorgen baren:
1. Het DBC-systeem is opgezet als

een open-eindsysteem, ontbin-
dende voorwaarde was af-
schaffing van het Budgettair
Kader Zorg, nu blijkt dat het
BKZ voor alle zorg wordt
gehandhaafd

2. Een tweede ontbindende voor-
waarde was handhaving van het
vrije-ondernemerschap, we
lezen nu in een recente brief van
het VWS dat er plannen zijn om
de DBC’s integraal met de zie-
kenhuizen te onderhandelen en
de honorariumverdeling achter
de voordeur te laten plaatsvin-
den; de specialist wordt dus bui-
tenspel geplaatst, dit is niet ver-
enigbaar met het
vrijeondernemerschap

3. De toezegging dat in 2005 een
meting en een nieuwe betrouw-
baarder rondrekening zou
plaatsvinden is tot op heden niet
nagekomen, correctie en finetu-
ning welke de bedoeling hadden
onrechtvaardigheden van het
systeem te corrigeren, worden
daardoor uitgesteld. Gynaeco-
logen die werken buiten
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lumpsums worden daardoor
ernstig gedupeerd.

4. De toezeggingen rond het
normatief uurtarief worden niet
nagekomen

5. De verbeteringen van het sys-
teem die per 1 juni zouden wor-
den ingevoerd, zijn door het
CTG opgehouden en uitgesteld
tot in ieder geval 1 januari 2007.
Dit heeft onder andere conse-
quenties voor de normtijd van
het enkelvoudig polikliniek-
bezoek en de compensatie van
de overige DBC-normtijden.

Ook de strategische ontwikkelingen
maken ons bezorgd: 
1. Een recente brief van VWS doet

vermoeden dat gewerkt zal wor-
den met een integraal DBC-
tarief, te verrekenen met het zie-
kenhuis. Achter de voordeur
wordt verrekend met de specia-
list. Dit marginaliseert de positie
van de specialist ; een mogelijk
uitvloeisel hiervan zal zijn dat
de noodzaak om de DBC-syste-
matiek verder uit te werken
afneemt (bijstelling normtijden
en discussie dysutility) met spe-

cifiek voor de gynaecologie
desastreuze gevolgen. Als BBC
van de NVOG hebben we toene-
mend moeite om dit uit te leg-
gen aan de achterban. We kun-
nen geen verantwoordelijkheid
dragen voor een scenario waar-
bij de specialisten geen zeggen-
schap meer hebben in de hono-
rariumopbouw en in feite via de
achterdeur het vrije-
ondernemerschap wordt opge-
heven.

2. De opstelling van de OMS, die er
meer een is van partner en ver-
dediger van het systeem dan van
belangenbehartiger van de spe-
cialisten. Er is een roep vanuit
onze achterban om meer daad-
kracht waarbij wordt gedacht
aan het niet meer participeren in
niet-declarabele activiteiten
zoals managementparticipatie en
-opleiding. 

Het zal u duidelijk zijn dat de BBC
van de NVOG op vele fronten actief
was en is om het voor de beroeps-
groep zo goed mogelijk te regelen.
Aanvankelijk met het opstellen van
de typeringslijsten en later met de

normtijden. Vele leden van de
NVOG hebben bijdragen geleverd
door data te verzamelen voor het
TBO en de rondrekening. De kop-
loper-ziekenhuizen zijn al gaan
registreren vanaf 2001. De BBC
realiseert zich ook dat veel bezwa-
ren die zijn ingebracht, (nog) niet
hebben geleid tot door de BBC
gewenste aanpassingen. De leden
van BBC realiseren zich dat er voor
de leden van de NVOG vragen zijn
over het ontwikkeltraject van de
DBC-systematiek en de wijze waar-
op dit de praktijkuitoefening van
de gynaecoloog zal gaan beïnvloe-
den. De BBC is de afgelopen jaren
als geen ander geconfronteerd met
de beperkingen van de DBC-syste-
matiek en de moeizame weg om
zaken aangepast te krijgen in het
belang van de beroepsgroep.

Er is overleg met de OMS geweest
waar wij onze bezwaren hebben
toegelicht. De BBC van de NVOG
voelt dat er in het DBC-dossier een
beslissend moment is aangebroken.
Over de uitkomsten en de voort-
gang van het dossier hopen we u
spoedig te kunnen berichten.
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INTRODUCTIE

De driedimensionale echoscopie
heeft echoscopische volumemetin-
gen praktisch vereenvoudigd.
Algemeen wordt verondersteld dat
volumemetingen, in de toekomst,
een waardevolle aanvulling voor
de dagelijkse praktijk zullen zijn.
Volumeberekeningen worden nog
niet routinematig gebruikt. Moge-
lijk omdat de huidige methoden
nog niet eenvoudig genoeg zijn
voor de dagelijkse (drukke) prak-
tijk.
Aanvankelijk werd voor echoscopi-
sche volumeberekeningen de ‘slice-
by-slice’-methode gebruikt. Deze
techniek is uitgebreid in vitro en in
vivo gevalideerd. De resultaten
waren op zijn minst vergelijkbaar
met de resultaten van volume-
metingen met conventionele twee-
dimensionale echoscopie 1-6.
Enkele jaren geleden werd een
nieuwe techniek voor driedimen-
sionale echoscopische volume-
metingen geïntroduceerd, een
roterende methode ‘VOCAL’
(Volume Organ Computer Aided
Analysis) genaamd. Dit program-

ma wordt standaard meegeleverd
door de producent van de meest
gebruikte driedimensionale echo-
scopieapparaten. Ten opzichte van
de ‘slice-by-slice’-methode is er
weinig onderzoek verricht naar de
betrouwbaarheid van deze nieuwe
methode. Het meeste onderzoek
naar de betrouwbaarheid van de
VOCAL-methode vond vergelij-
kend in vivo plaats 7-10. Er werd
slechts een enkele in-vitrostudie
verricht 7.
Het eerste doel van het onderzoek
was het vaststellen van de reprodu-
ceerbaarheid en betrouwbaarheid
van driedimensionale volume-
metingen met behulp van de
VOCAL-methode, in vitro. 
Het tweede doel van dit onderzoek
was het ontwikkelen van een een-
voudige en meer betrouwbare
methode voor driedimensionale
volumemetingen. 
Door intensieve samenwerking met
de afdeling klinische fysica van het
Màxima Medisch Centrum te Veld-
hoven en de Technische Universi-
teit te Eindhoven, werd een nieuwe
methode voor volumeberekeningen
ontwikkeld. Deze techniek maakt

gebruik van de weefselkarakteris-
tieken in de ultrageluidbeelden.
Het is nu mogelijk de voxels (drie-
dimensionale pixels) aan de rand
van het object te identificeren en zo
het volume rondom deze voxels te
berekenen. In de literatuur vonden
we slechts één artikel dat het
gebruik van weefselkarakteristie-
ken voor volumemetingen eerder
beschreef 11. Er werden veelbeloven-
de resultaten beschreven, helaas
werd er later niets meer gerappor-
teerd. 

MATERIAAL EN METHODEN

Er werd gebruikgemaakt van het
driedimensionale echoscopie-
apparaat Voluson 730, Kretz
(Wenen, Oostenrijk). Voor de in-
vitrostudie werd een echoscopie-
fantoom ontwikkeld. Dertien objec-
ten met vooraf bekend volume
werden ondergedompeld en er
werd een volumescan van elk
object verricht. De volumes van de
objecten varieerden van 10 tot
40 cm3. Afbeelding 1 toont een drie-
dimensionale afbeelding van een
van de gemeten objecten.

In-vitrovalidatie van drie-
dimensionale echoscopische
volumemetingen: VOCAL-
methode versus geautomatiseerde
methode
N.A.C. SMEETS1, N. DVINSKIKH2, J. VAN DEN TILLAERT3, P.F.F. WIJN4 EN S.G. OEI5
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Voor het verrichten van volume-
berekeningen met de VOCAL-
methode werden, na rotatie van het
object met een bekend aantal gra-
den, omtrekken van het object bere-
kend. Deze methode werd al eerder
in studies ter validering van echo-
scopische volumemetingen
beschreven 1, 3-7, 12-14. Alle volume-
metingen werden verricht door vier
onderzoekers, allen met uitgebreide
echoscopische ervaring, maar zon-
der ervaring met driedimensionale
echoscopie.
Wij veronderstelden dat er mogelijk
sprake zou zijn van een leercurve
voor het verrichten van volume-
metingen met de VOCAL-methode.
Voor deze leercurvestudie werd een
object met een bekend volume
gebruikt. Dit object werd door elke
onderzoeker twaalf maal gemeten.
De onderzoekers werden steeds
geblindeerd voor het werkelijke
volume en het gemeten volume. 
In de validatiestudie voor de
VOCAL-methode werden alle der-
tien objecten gebruikt. Elke onder-
zoeker heeft van elk object, geblin-
deerd en in willekeurige volgorde,

tweemaal het volume gemeten. 
Voor het tweede doel, het ontwik-
kelen van een nieuwe, computer-
gestuurde, methode voor volume-
metingen, werden dezelfde
volumefiles gebruikt. Eerst werd de
kwaliteit van het beeld verbeterd,
ter vermindering van het aantal
artefacten. Er werd gebruikgemaakt
van twee beeldverbeterende tech-
nieken, Euclidean Shortening Flow
(ESF) en Perona and Malik (P&M).
Dit zijn allebei niet-lineaire diffusie
technieken. Afbeeldingen 2 en 3
tonen respectievelijk het originele
tweedimensionale beeld en het ver-
kregen beeld na bewerking met een
van de genoemde technieken. 

Na deze bewerking van het origine-
le beeld was het mogelijk de pun-
ten van interesse te detecteren. Ook
hiervoor werden twee methoden
gebruikt, edge-detection en iso-
intensiteit. Na lokalisatie van de
punten van interesse kon om deze
punten een ellipsoïde worden
gepast. Van deze ellipsoïde kon het
volume worden berekend. Afbeel-
ding 4 laat de gedetecteerde punten
aan de rand van een object met een
gemiddelde ellipsoïde zien. 

Na elke methode voor het verbete-
ren van de kwaliteit van het beeld
werden beide technieken toegepast.
Op deze manier worden van elk
object vier volumes berekend.
Statistische analyse werd verricht
met behulp van het statistiekpakket
SPSS (Chicago Illinois). 

RESULTATEN

De resultaten van de leercurve-
studie laten zien dat er geen sprake
lijkt te zijn van een leercurve, deze
zijn weergegeven in grafiek 1. De
meetfout was meteen vanaf de
eerste meting vrijwel continu gelijk
voor alle onderzoekers, rond de
19,8% (werkelijk volume 20 cm3,
range 21,8–26,3 cm3).

De correlatiecoëfficiënt voor volu-
memetingen met de VOCAL-
methode van de dertien objecten
verricht door de vier onderzoekers
was 0,988. De intra-class-correlatie-
coëfficiënt was 0,73. Er werd geen
significante relatie tussen het geme-
ten volume en het werkelijke volu-
me bereikt P 0,13; 95% BI -0,06–0.35.
Ook de Bland and Altman-grafiekFiguur 3. Beeld na bewerking

Figuur 2. Origineel beeld voor bewer-
king

Figuur 4. Om het gemiddelde van de
gedetecteerde punten wordt een
ellipsoïde gepast, hiervan kan het
volume worden berekend

Figuur 1. Een voorbeeld van een
gemeten object
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Grafiek 1. De resultaten van de in vitro leercurve-
studie.
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Grafiek 2. Bland and Altman-grafiek
van de volumemetingen met de
VOCAL-methode
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toonde, zoals is weergegeven in
grafiek 2, dat er geen goede over-
eenkomst is tussen de meetfout en
de gemiddelde meetfout (r=0,729). 

Alle vier de combinaties voor weef-
seldetectie ondergingen statistische
analyse. De resultaten van alle tech-
nieken waren beter dan de resulta-
ten van de VOCAL-techniek. De
combinatie ESF en iso-intensiteit
leverde de beste resultaten. Correla-
tiecoëfficiënt: 0,955. Intraclass-
correlatiecoëfficiënt: 0,977. Er werd
een significante relatie tussen het
gemeten volume en het werkelijke
volume aangetoond, P<0,01; 95%
betrouwbaarheidsinterval
0,928–0,933. De berekende Bland
and Altman-grafiek loopt vrijwel
horizontaal (r=0,013), zoals wordt
weergegeven in grafiek 3.

CONCLUSIES

Er lijkt geen sprake te zijn van een
leercurve voor volumemetingen
met de VOCAL-methode. De vrij-
wel stabiele resultaten suggereer-
den een structurele overschatting,
dit kon niet worden bevestigd in de
validatiestudie. De resultaten van
volumemetingen met de VOCAL-
methode waren teleurstellend. Er
werd geen significante correlatie
met het werkelijke volume gevon-
den. De nieuw ontwikkelde metho-
de voor volumeberekeningen aan
de hand van weefselkarakteristie-
ken bereikt wel een significante
correlatie met het werkelijke volu-
me en verdient zeker verdere ont-
wikkeling.
Inmiddels zijn de eerste volume-
metingen met deze methode in
vivo verricht. Door een embryo van
twaalf weken AD te verdelen in
twee ellipsoïden (caput en romp).
Deze metingen zijn praktisch goed
mogelijk. De validiteit van deze
metingen zal nog verder worden
onderzocht. We gaan ervan uit dat
na verdere verbetering van deze
methode het gehele volume van de
foetus geautomatiseerd kan worden
berekend.
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ABSTRACT
The first three-dimensional volume measure-
ment techniques were tested thoroughly in
vitro and in vivo and compared with two-
dimensional volume measurement techniques
and were found at least as good or even better.
A new three-dimensional volume measurement
technique, called VOCAL (Volume Organ
Computer Aided analysis) seems commonly
accepted as an accurate method for volume
calculations. 
After the learning curve study, the reliability of
the VOCAL technique in vitro was tested. The
second goal was to develop an easier and if
possible more accurate method for three-
dimensional volume measurements. This was
performed in collaboration with the Technical
University of Eindhoven.
There seems to be no learning curve. The new
developed technique for volume calculations
appears to be more accurate than the common-
ly used volume measurement techniques. 
Further development and validation in vivo of
this technique is subject of our current research. 

TREFWOORDEN
Driedimensionale echoscopie, volume-
metingen, in vivo, in vitro
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INTRODUCTIE

Het krijgen van een groot aantal
kinderen is belangrijk in de Afri-
kaanse cultuur omdat hiermee de
vrouwelijke status bevestigd en de
oudedagsvoorziening geregeld
wordt. In landen waar mensen
leven om te overleven leiden
baringscomplicaties tot grote mor-
biditeit en mortaliteit. De obstetri-
sche fistel is slechts een van de
gevreesde complicaties. Fistelpa-
tiënten hebben naast indrukwek-
kend mutilerende anatomische
schade ook verregaand sociaal leed.
De obstetrische fistel is al zo oud
als de mensheid, in de ontwikke-
lingslanden is er nog steeds sprake
van een haast onbehandelbaar hoog
aantal patiënten. 

HISTORISCH PERSPECTIEF

De oudste beschrijving van een
genitaal fistel is afkomstig van de
Eberse papyrusrollen uit 2000 voor
Christus 1. Bij dissectie van het
gemummificeerde lichaam van de
Egyptische koningin Henhenit (uit
2050 voor Christus), werd een open
verbinding aangetroffen tussen de
blaas en de vagina (figuur 1). 
Aangenomen werd dat deze uitge-
breide schade aan de genitalia is

ontstaan tijdens de baring en heeft
bijgedragen aan het overlijden van
de koningin. In deze tijd werd de
fistel nog ‘ruptura’ genoemd en het
was pas in 1597 dat Ludovicus
Mercatus, de Spaanse lijfarts van
Phillip II, de term ‘fistel’ gebruikte2.

Een Arabische arts genaamd
Avicenna legt als een van de eer-
sten in 1037 voor Christus een rela-
tie tussen de geobstrueerde baring
en de ontwikkeling van een fistel 3. 
In 1838 wordt opnieuw de relatie
tussen ‘obstructed labour’ en een
vesicovaginale fistel beschreven
door de Amerikaans arts John Peter
Mettauer. Een aantal jaar later ver-
schijnt The treatment of Vesico-Vagin-
al Fistula van J. Marion Sims waarin
hij zeer uitgebreid de chirurgische
technieken beschrijft voor het slui-
ten van vesicovaginale fistels. Hij
gebruikte voornamelijk zilveren
draad om de fistels te sluiten. Dit in
tegenstelling tot Hendrik van
Roonhuyse die materiaal gemaakt
van ganzenveren gebruikte om een
fistel te sluiten, maar zonder
gewenst resultaat.
Sims opent in 1855 in New York een
speciaal ziekenhuis ingericht voor
fistelpatiënten. Ruim honderd jaar
later openen Reginald en Catherine
Hamlin een fistelziekenhuis in
Addis Ababa. Na het werk van
Marion Sims wordt Addis Ababa
door velen toch als de bakermat
van de tegenwoordige fistelchirur-
gie gezien. Op korte termijn zullen
er in Ethiopië meerdere fistel-
ziekenhuizen bij komen. In andere
delen van het Afrikaanse continent
hebben gespecialiseerde fistel-
chirurgen reeds vele patiënten
behandeld en lokale artsen op-
geleid.

CASUS 1

Een veertienjarige para 1 meldde
zich omdat ze sinds de bevalling
volledig incontinent was voor
urine. Twee weken tevoren was ze

bevallen van haar eerste kind. Er
was sprake van een geobstrueerde
baring waarbij na drie dagen spon-
taan een levenloos kind werd gebo-
ren. Bij lichamelijk onderzoek bleek
een 5 cm grote vesicovaginale fistel
zichtbaar. Onder spinale anesthesie
werd na het inbrengen van ureter-
katheters het defect gesloten met
achterlating van een urethrakathe-
ter (figuur 2) .

CASUS 2

Een twintigjarige para 1 die enkele
weken tevoren bevallen was van

Afrika’s obstetrische nachtmerrie
J.E. VAN DE RIET

ASSISTENT-GENEESKUNDIGE MEDISCH CENTRUM ALKMAAR

Figuur 1. Bekken van koningin
Henhenit. 1. blaas 2. blaasmucosa 3.
vesicovaginale fistel. Oorspronkelijke
weergave: Zacharin RF. Obstetric
Fistula. New York: Springer-Verlag
1988.

Figuur 2. Vesicovaginale fistel met een diameter van
vijf centimeter, allebei de ureteren monden uit in de
rand van de fistel. Er zijn twee uretercatheters inge-
bracht via de urethra.

Figuur 3. Vesicovaginaal fistel met een doorsnede van
een halve centimeter op drie centimeter afstand van
de meatus urethra. Opvalt dat het otium urethra
openstaat. Er werd bij deze patiënt peroperatief een
episiotomie verricht en de labia minora werden naar
lateraal vastgezet met een hechting.
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een levenloze zoon na een uit-
drijving van drie dagen kwam van-
wege klachten van urine-inconti-
nentie. De incontinentie was direct
postpartum ontstaan. Bij lichame-
lijk onderzoek werd een openstaan-
de urethra gezien en een vesico-
vaginale fistel van een halve
centimeter op een afstand van 3 cm
van de externe urethraopening
(figuur 3 en 4) . Patiënte had bei-
derzijds een voetheffersparese als
gevolg van een drukneuropathie
van de nervus peroneus. Onder
spinale anesthesie kon de fistel met
succes gesloten worden. 

HUIDIGE SITUATIE

Urogenitale fistels zijn veelal ver-
loskundige complicaties en komen
voornamelijk voor in ontwikke-
lingslanden. Ook in de westerse
wereld komen urogenitale fistels
voor, maar deze zijn meestal het
gevolg van complexe bekkenchirur-
gie, oncologische aandoeningen of
bekkenbestraling 4 5.

Naar schatting komen er wereld-
wijd elk jaar 50.000 tot 100.000
nieuwe (obstetrische) fistelpatiën-
ten bij en zijn er op dit moment,
voornamelijk in Afrika en Azië,
meer dan twee miljoen patiënten 6.
Deze getallen zijn waarschijnlijk
een onderschatting omdat er zeker
sprake zal zijn van een reportage-
bias aangezien veel patiënten nooit
de medische centra zullen bezoe-
ken. 
Ongeveer 8% van de maternale
sterfte op het Afrikaanse continent
is het gevolg van ‘obstructed
labour’ 7. De vrouwen die dit over-
leven, worden geconfronteerd met
perinatale sterfte en een obstetri-
sche fistel.

ONTSTAANSWIJZE

Vanuit de UNFPA (United Nations
Populations Fund) werd getracht
de belangrijkste factoren die bijdra-
gen aan het ontstaan van obstetri-
sche fistels, te formuleren 6 (tabel 1).
Lewis Wall beschrijft een aantal
oorzaken voor de vertraging om
hulp te zoeken bij een niet-vorde-
rende baring in de Nigeriaanse
populatie. Het blijkt dat 29% geen
toestemming kreeg van partner of
familie, bij 25% waren er proble-
men met het transport. Het reste-

rende deel bleek niet op de hoogte
van de medische voorzieningen,
had geen toegang tot medische
zorg of gaf de voorkeur aan lokale
traditionele behandeling 8.

Fistelpatiënten zijn vaak jong (een
derde is jonger dan zestien jaar),
ongeschoold, van lage socio-econo-
mische afkomst en ondervoed. Het
zijn veelal primiparae die een
baring van gemiddeld vier dagen
achter de rug hebben. De baring
werd meestal begeleid door een
ongeschoold persoon en in bijna
alle gevallen werd er een levenloos
kind geboren 9. 

Vesicovaginale fistels zijn het
gevolg van druknecrose. Als de
blaas en vaginawand tijdens de
baring langdurig bekneld raken
tussen het foetale hoofd en de sym-
fyse dan ontstaat er necrose ten
gevolge van langdurige ischaemie.
Dit is dan ook het essentiële ver-
schil met chirurgische fistels waar-
bij er vaak een kleine fistelgang is
met rondom gezond weefsel. Obst-
etrische fistels worden vaak gezien
met daaromheen een groot (deels)
necrotisch gebied. Het lijkt niet uit
te maken hoe hoog de druk is
geweest, maar met name de duur
van de druk (i.e. ischaemie) is bepa-
lend voor de schade. 
In de eerste dagen postpartum
wordt de necrose zichtbaar, zal het
weefsel vervloeien en is de fistel
een feit. 
Urinelekkage postpartum is niet
altijd het gevolg van een vesico-
vaginale fistel. Ook andere oorza-
ken worden gevonden, zoals een
atonie van de blaas met urineover-
loop, stricturen van de vesicou-
rethrale overgang met outflow-
obstructie en dientengevolge
overloopincontinentie. Maar ook
stressincontinentie ten gevolge van
schade aan het continentiemecha-
nisme komt voor10.

BEHANDELING

In de meeste Afrikaanse landen
wordt bij patiënten met een vesico-
vaginale fistel in eerste instantie
drie maanden afgewacht alvorens
te opereren. De in Nigeria werken-
de Nederlandse chirurg Kees Waal-
dijk behandeld zijn patiënten door
ze direct een verblijfscatheter te
geven. Door de decompressie
geneest 5–10% van de patiënten
spontaan van haar vesicovaginale
fistel in zes weken tijd 11. Als er dan
geen zicht is op spontane sluiting
van het defect wordt na een debri-
dement c.q. necrotectomie de fistel
chirurgisch gesloten en patiënte
houdt de verblijfskatheter tot vier
weken postoperatief. Patiënten
worden pas geopereerd als het

• Armoede
• Gebrek aan ervaren hulpverlening bij de baring
• Gebrek aan obstetrische zorg
• Gebrek aan transport
• Tekort aan getraind personeel voor ‘fistula repair’
• Gebrek aan kennis over de mogelijkheid voor hersteloperaties
• Slechte integratie van de gezondheidszorg
• Sociale verwaarlozing van patiënten met een fistel

Tabel 1: Factoren die bijdragen aan het ontstaan en de impact van obstetrische fistels (UNFPA)

Figuur 4. Hegarstift ingebracht via de urethra door de
fistelopening in de vaginavoorwand.

Figuur 5. De operatieve benadering; patiënte in steen-
snedeligging en extreme Trendelenburg-positie.
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weefsel rondom de fistel vitaal is. 
De ingreep wordt verricht onder
spinale anesthesie vanwege de een-
voudige toediening van het anes-
theticum en de lage risico’s in ver-
gelijking met algehele anesthesie.
De chirurgische benadering is
transvaginaal waarbij de patiënte in
steensnedeligging en extreme Tren-
delenburg gepositioneerd wordt 12

(figuur 5). In de patiëntenpopulatie
van de zeer ervaren Kees Waaldijk
is 95% van de fistels gesloten na
deze behandeling.
Naast de spontane genezing bij de
katheterbehandeling is een van de
voordelen van de ‘vroege’ behande-
ling dat de negatieve sociale gevol-
gen voor deze patiënten veel min-
der groot zijn 11.

GEVOLGEN

Naast continue urinelekkage heb-
ben fistelpatiënten vaak een scala
aan andere problemen; lokaal vagi-
nale problemen, zoals vaginale
stricturen, ureterovaginale fistels,
rectovaginale fistels, verlies van
perineal body en urethradestructie.
Ook buiten de vagina kunnen
afwijkingen gevonden worden,
zoals uterusatrofie, intra-uteriene
stricturen, paralyse van de nervus
peroneus, drukulcera op sacrum of
tuber ischiadica, ammoniadermati-
tis, urolithiasis, cachexie en sociale
isolatie 13. 
Met al deze schade aan de bekken-
bodem is het dan ook niet onge-
bruikelijk dat patiënten na chirur-
gisch herstel van de fistel klachten
overhouden van de novo urge- of
stressincontinentie. De patiënt lekt
dan nog steeds, maar niet meer uit
de fistel.

Meer dan de helft van de vrouwen
zijn gescheiden van hun partner als
gevolg van hun urine-incontinentie
en vaak worden ze ook nog uitge-
stoten door het dorp en de familie 9.
Als er al toegang is tot medische
zorg dan hebben deze vrouwen
vaak niet eens de mogelijkheid om
zelf een keuze te maken over hun
eigen gezondheid. Vaak verbieden
de partners of de familie hun om
hulp te zoeken. Dit heeft veelal
financiële redenen of er zijn sexueel
culturele bezwaren bij de partner.

Kortom: de obstetrische fistel is
mondiaal een veel voorkomend

probleem met grote consequenties
voor de patiënt. Momenteel is het
nog steeds zo dat de vraag om hulp
groter is dan het zorgaanbod en dat
blijft een zorgelijke zaak.
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In 2003 namen zes perinatologische
centra het initiatief om gezamenlijk
aanvragen in te dienen bij het sub-
sidieprogramma Doelmatigheids-
onderzoek van ZonMW. Inmiddels
zijn alle perinatologische centra
toegetreden tot het samenwerkings-
verband. Dit heeft geleid tot de
honorering van een flink aantal
projecten. Over de inhoud van deze
projecten wordt elders in dit
nummer bericht. 
In deze bijdrage willen wij achter-
eenvolgens berichten over de recen-
te geschiedenis van het consortium,
het belang van het gezamenlijk ver-
richten van grote studies, en de
organisatie van het consortium
binnen de NVOG.

De start van deze onderzoeken
heeft het mogelijk gemaakt om een
begin van een landelijke onder-
zoeksinfrastructuur voor onder-
zoek in de verloskunde op te
zetten. Er zijn gezamenlijke ver-
gaderingen van onderzoeksver-
pleegkundigen en verloskundigen,
waarbij logistieke zaken aan de
orde komen en de handelwijze ge-
uniformeerd wordt, er is een websi-
te en het databasebeheer is gemeen-
schappelijk. De inhoud van de
studies staat onder verantwoording
van projectgroepen, waarbinnen

afspraken zijn gemaakt met betrek-
king tot publicaties. 

RECENTE GESCHIEDENIS

Voor de ronde doelmatigheidson-
derzoek 2004 had ZonMW onder-
zoek in de verloskunde gepriori-
teerd. Na een veldraadpleging
werden vier gebieden specifiek
genoemd, te weten pre-eclamp-
sie/zwangerschapshypertensie,
infecties, tweedelijns obstetrische
interventies en het endotracheaal
uitzuigen bij beademde pasgebore-
ne

Omdat dit een unieke kans bood
voor de verloskunde, en op dat
moment een gecoördineerde actie
gewenst leek, namen een aantal
gynaecologen uit perinatologische
centra het initiatief om gezamenlijk
een aantal aanvragen in te dienen.
Dit zou de kansen op honorering
kunnen verhogen, onder andere
door vergroting van het aantal te
includeren patiënten en door het
opzetten van een gezamenlijke
infrastructuur waarin onder andere
de logistiek voor goedkeurings-
procedures bij medisch ethische
commissies, databasemanagement
en economische analyses in geza-
menlijkheid gedaan werden. 

In een eerder stadium was in de
Nederlandse verloskunde al een
toename van de samenwerking
gezien tussen perinatologische
centra, bijvoorbeeld op het gebied
van richtlijnontwikkeling (‘de
Otterlo-groep’) en de werkgroep
bijzondere perinatologische zorg.
Ook hadden Engelse en Ameri-
kaanse perinatologische netwerken
laten zien dat samenwerkingsver-
banden belangrijke verloskundige
vragen kunnen oplossen
(http://www.bsc.gwu.edu/mfmu/).

De uitgangspunten voor het onder-
zoek waren dat het om klinisch
relevante problemen moest gaan,
dat er bij de aanvragers consensus
bestond over non-consensus, dat
het onderzoek relatief eenvoudig
uit te voeren moest zijn en aan te
passen aan de bestaande praktijk,
en dat de middelen die uit subsidie
verkregen werden, grotendeels
naar de gezamenlijke infrastructuur
en naar deelnemende centra zou-
den gaan. 

Dit was de eigenlijke geboorte van
het Verloskundig Consortium. Aan-
vankelijk werden er uit zeven voor-
aanmeldingen bij ZonMW vier
gekozen voor nadere uitwerking.
Uiteindelijk werd ondanks de geza-

Het consortium verloskundig
onderzoek
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menlijke inspanning in 2004 slechts
één voorstel (Disproportionate Intra-
uterine Growth Intervention Trial At
Term, DIGITAT), gehonoreerd,
samen met een aanhangende
methodologieaanvraag. Ondanks
deze relatieve tegenvaller bleef
bereidheid tot samenwerking
bestaan, waarbij de DIGITAT-studie
een eerste gezamenlijk project werd. 

Doordat in 2005 bij de volgende
subsidieronde van ZonMW dezelf-
de prioritering bleef bestaan
(http://www.zonmw.nl/nl/pro-
grammas/doelmatigheids-onder-
zoek.html) kon een groot deel van
de voorstellen opnieuw worden
ingediend. In 2005 werden er daar-
door nog vier voorstellen gehono-
reerd (HYPITAT, AMPHIA, STAN,
TRUFFLE). Op moment van
schrijven is de PPROMEXIL-studie
voorwaardelijk gehonoreerd voor
subsidie. In de PPROMEXIL-studie
wordt een vergelijking gemaakt
tussen inleiden van de baring
dagen wel afwachten bij vrouwen
met prematuur gebroken vliezen
tussen 34 en 37 weken.

Inmiddels zijn goede financiële
afspraken gemaakt tussen de bud-
gethouders, is er contact met de
NVOG over inbedding in de ver-
eniging, en is er contact met de
Nederlandse Vereniging voor Kin-
dergeneeskunde. Onlangs werd op
de Neoned-dagen door vertegen-
woordigers van het Consortium
een voordracht over het Verloskun-
dig Consortium verzorgd. Een van
de thema’s van deze dagen was de
integratie van neonatologisch en
verloskundig onderzoek. 

Voor het vervolg zijn naar onze
mening twee zaken essentieel.
Enerzijds is het een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om de stu-
dies waarvoor subsidie is verkre-
gen succesvol uit te voeren. Ander-
zijds dient de organisatiestructuur
verder vormgegeven worden,
waarbij het van belang is dat alle
deelnemers de gezamenlijke struc-
tuur erkennen, en zichzelf terug-
vinden in het grotere geheel.

SUCCESVOL UITVOEREN
VAN LOPENDE PROJECTEN

Het consortium verloskunde richt
zich op klinisch relevante vragen,

waarvoor patiëntgebonden onder-
zoek noodzakelijk is. Het gaat vaak
om de vergelijking van medische
strategieën, waarbij klinische erva-
ring of pathofysiologische kennis
op zichzelf onvoldoende zijn om te
kiezen tussen deze strategieën. Het
gevolg is vaak dat het gevoerde
beleid in Nederland tussen zieken-
huizen en binnen centra tussen
gynaecologen aanzienlijk verschilt.
Welke factoren zijn van belang om
een studie tot een succes te maken?
Op de eerste plaats moet de studie
relevant en uitvoerbaar zijn. Het
probleem moet voldoende vaak
voorkomen, en er moet consensus
bestaan tussen onderzoekers en cli-
nici dat de onderzochte strategieën
alle tot een aanvaardbare gezond-
heidsuitkomst leiden en dat de uit-
komstmaten relevant zijn. Boven-
dien moeten de onderzochte
strategieën binnen de deelnemende
ziekenhuizen uit te voeren zijn, en
moeten de eindpunten zonder veel
extra inspanning te meten zijn.
Daarnaast moeten de studies
methodologisch van onomstreden
kwaliteit zijn.

Op de tweede plaats moet de infra-
structuur voldoende zijn om van
deelnemende ziekenhuizen een
goede participatie te verwachten.
Het informeren van patiënten over
een studie, het correct uitvoeren en
registreren van de noodzakelijke
metingen en toezien op juist uitvoe-
ren van protocol zijn zaken die
maar binnen beperkte grenzen
verwacht kunnen worden van een
niet-academisch werkzame gynae-
coloog. Een extra belasting is in
deze nog de papierwinkel die
nodig is voor lokale toetsing van
studieprotocollen, hetgeen leidt tot
kostbare bureaucratie, een stelling-
name die ook binnen de Centrale
Commissie voor Mensgebonden
Onderzoek gedeeld wordt 1. Het
biedt belangrijke voordelen om de
infrastructuur gezamenlijk te rege-
len. In plaats van de arts-onder-
zoeker die voor zijn eigen project
stad en land afreist om vervolgens
te ervaren dat zijn collega-onder-
zoeker dezelfde inspanning ver-
richt, maar dan in omgekeerde rich-
ting, lijkt het efficiënter in iedere
regio onderzoeksverpleegkundigen
en -verloskundigen vrij te maken
die dit werk doen. Dit heeft boven-
dien het voordeel dat er continuïteit

blijft bestaan, in plaats van de hui-
dige situatie waarin de hele infra-
structuur verdwijnt na het vertrek
van de gepromoveerde onder-
zoeker naar een opleidingsplaats.

Op de derde plaats moeten dokters
bereid zijn om patiënten te vragen
voor studies. Nu aan de eerste twee
voorwaarden in belangrijke mate
voldaan lijkt te zijn, is het al dan
niet slagen van de projecten in
belangrijke mate van deze factor
afhankelijk. Dit betekent soms dat
een jarenlange werkwijze die inge-
burgerd is in een bepaalde kliniek
moet worden ingeruild voor het
aanbieden van een gerandomiseer-
de trial, of dat een hormoon in
placebogecontroleerde setting aan
zwangeren moet worden toege-
diend. De vraagstellingen zijn
besproken in een team met onder-
zoekers en clinici, en dat de vraag-
stelling heeft geresulteerd in een
aanvraag die beoordeeld is door
nationale en internationale referen-
ten, en vervolgens door een des-
kundige commissie. Hierbij is het
van belang te weten dat in deze
beoordeling vooral gekeken wordt
naar de vraag of enerzijds de
onderzochte strategie in potentie
effectief kan zijn, en anderzijds of
niet al bekend is welke van de
onderzochte strategieën superieur
is. Een systematisch literatuuron-
derzoek is een verplicht onderdeel
van de aanvraag. Daarna zijn de
studies ook beoordeeld in een
Medisch Ethische Commissie van
ten minste één academisch cen-
trum.

Met het oog op het bovenstaande
moet de individuele dokter sterk in
zijn schoenen staan om een patiënt
niet in een protocol te willen in-
cluderen. Hierbij zijn nog twee
extra argumenten te noemen. In een
systematisch review onderzochten
Vist en collega’s of deelname aan
een gerandomiseerde trial de
uitkomst voor de patiënt beïn-
vloedde2. Zij vergeleken voor zes
interventies de uitkomsten van
patiënten geïncludeerd in trials ten
opzichte van de uitkomst voor
patiënten waarover in cohort-
studies naar dezelfde interventies
werd gekeken. De onderzoekers
vonden geen aanwijzingen dat
patiënten die aan gerandomiseerde
trials deelnamen, beter dan wel
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slechter af waren dan patiënten die
niet aan die trials deelnamen. Er is
derhalve vanuit het oogpunt van
kwaliteit geen reden om een patiënt
niet in een trial te includeren.
Antman en collega’s vergeleken in
1993 de resultaten van cumulatieve
meta-analyse met de aanbevelingen
van experts, zoals gedaan in tekst-
boeken en niet systematische over-
zichtsartikelen3. Experts vergaten
vaak om belangrijke vooruitgang te
noemen, of berichtten hier veel
later over dan de cumulatieve
meta-analyse. In sommige vallen
bleven niet-effectieve of zelfs
schadelijke behandelingen
genoemd worden, terwijl allang
bekend was dat ze niet werkten.
Hieruit kan naar onze mening wor-
den afgeleid dat een individuele
clinicus niet kan vasthouden aan
een bepaalde handelwijze (of het
afzien daarvan) als een systema-
tisch review heeft laten zien dat er
geen eenduidigheid bestaat over de
effectiviteit van die behandeling.

Een specifiek probleem bestaat nog
als er aan een bepaalde nieuwe
behandeling een risico kleeft. Een
voorbeeld hiervan is het middel 17-
Alpha hydroxyprogesterone in de
preventie van vroeggeboorte bij
meerlingen (AMPHIA-studie), dat
elders in dit nummer besproken
wordt. Onwillekeurig denkt menig
arts bij het voorschrijven van een
hormoon aan zwangeren aan het
Diethylstilbestrol-drama, waarbij
de kinderen van zwangeren die het
middel kregen, later geconfronteerd
werden met afwijkingen aan de
geslachtsorganen en een sterk ver-
hoogde kans op gynaecologische
maligniteiten. Alhoewel de veilig-
heid van 17-alpha hydroxyproge-
sterone voor het gebruik bij zwan-
geren goed onderzocht is en er
alleen een kleine verhoging van de
kans op hypospadie bestaat bij
gebruik voor 12 weken, noemt
menig Nederlands gynaecoloog
angst voor congenitale afwijkingen
als reden om niet mee te doen aan
de gerandomiseerde trial. Ander-
zijds is ook bekend dat sommige
gynaecologen progesteron toe-
dienen aan patienten met een meer-
lingzwangerschap of een anders-
zins verhoogd risico op
vroeggeboorte. 
Het geneesmiddel Diethylstilbe-
strol is reeds in 1952 en 1953 onder-

zocht in gerandomiseerde onder-
zoeken, waarbij bleek dat het mid-
del de kans op miskramen juist
deed toenemen4,5. Achteraf is het
onbegrijpelijk dat met deze in 1953
beschikbare kennis zwangeren tot
1975 het middel voorgeschreven
hebben gekregen. Naar onze
mening is het net als bij Diethylstil-
bestrol noodzakelijk om de effecti-
viteit van progesteron voor de
preventie van vroeggeboorte bij
meerlingen in gerandomiseerde
studies te onderzoeken. Naast de
AMPHIA-studie lopen er interna-
tionaal vier andere studies naar het
gebruik van progesteron bij meer-
lingzwangerschappen
(http://www.controlled-trials.com).
Alhoewel de cynicus zal zeggen dat
Nederland wel kan wachten op de
uitkomst van de buitenlandse stu-
dies, is het Diethylstilbestrol-drama
juist een reden om wel mee te doen
aan de AMPHIA-studie, waarbij
het de vraag is of het niet noemen
van de hoge kans op vroeggeboorte
en de aanwezigheid van een behan-
deling in studieverband wel moreel
acceptabel is. 
Buiten deze drie voorwaarden is
het tot slot van groot belang dat de
rapportage van de bevindingen
terug naar de deelnemende centra
en in de internationale literatuur
(conform de afspraken over auteur-
schappen) adequaat gebeurt.

VORMGEVEN VAN 
DE GEZAMENLIJKE
INFRASTRUCTUUR 

Naast het succesvol uitvoeren van
lopende projecten is het van groot
belang om de gezamenlijke infra-
structuur verder vorm te geven.
Het is een groot goed dat inmiddels
alle perinatologische centra samen-
werken in dit initiatief. Essentiële
voorwaarden voor slagen van deze
unieke samenwerking zijn hierbij
een verdere professionalisering van
de werkwijze, een uitbreiding van
de methodologische expertise, en
goede afspraken over nieuwe pro-
jecten. Een zeer positief feit is dat er
binnen de neonatologie een verge-
lijkbare ambitie bestaat, en dat daar
naar alle waarschijnlijkheid twee
landelijke projecten in een verge-
lijkbare context georganiseerd zul-
len worden. Of ook andere koepels,
zoals voortplantingsgeneeskunde
en benigne gynaecologie, gebruik

zullen maken van de bestaande
infrastructuur zal de toekomst uit-
wijzen. 

“De allergrootste factor in het slagen
van dit initiatief bent u als lezer van
dit artikel. Als u als gynaecoloog of
gynaecoloog in opleiding een bijdrage
kunt leveren aan inclusie van patiën-
ten, de vormgeving van projectgroepen
of het uitwerken van een nieuw onder-
zoeksvoorstel, is dat meer dan welkom.
Aarzel niet om contact op te nemen
met een van de auteurs.”
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Meerlingzwangerschappen bren-
gen een aantal risico’s met zich
mee, waarvan vroeggeboorte de
belangrijkste is. Van alle vrouwen
met een meerlingzwangerschap
bevalt 15% vóór 34 weken1-3. Het
percentage kinderen met ernstige
complicaties na vroege premature
partus bij 24–27, 28–32 en 32–34
weken zwangerschapsduur is
respectievelijk 77%, 35% en 12%.
Na 34 weken daalt dit percentage
sterk tot minder dan 2% 3. 
De incidentie van vroeggeboorte
voor tweelingen voor deze zwan-
gerschapsduur is 1.8%, 5.2% en
7.4%, respectievelijk2. Als gevolg
van deze vroeggeboortes zal on-
geveer 8% van de kinderen sterven,
6% zal een ernstige handicap hou-
den, terwijl 20% met een minder
ernstige handicap overleeft.
Er is momenteel geen algemeen
geaccepteerde strategie voorhanden
om vroeggeboorte bij meerlingen te
voorkómen. Recent is bij vrouwen
met een eenlingzwangerschap en
een vroeggeboorte in de anamnese
aangetoond dat wekelijkse toedie-
ning van 17-alpha-hydroxyproge-
steron de kans op een vroeggeboor-
te duidelijk vermindert 4,5.

STUDIEOPZET

Het doel van de studie is te onder-
zoeken of de profylactische toedie-
ning van 17-alpha-hydroxyproge-
steron (17OHPC) de incidentie van
neonatale morbiditeit zal terugdrin-
gen door reductie van het aantal

vroeggeboorten. Hiertoe is een
placebogecontroleerde gerandomi-
seerde studie opgezet waaraan
20–30 ziekenhuizen in Nederland
deelnemen. 
Alle vrouwen met een meerling-
zwangerschap en een zwanger-
schapsduur van ≥ 19 weken komen
in aanmerking voor deelname aan
de AMPHIA-trial (17-Alpha hydro-
xyprogesterone in Multiple preg-
nancies to Prevent Handicapped
InfAnts). Vrouwen worden geran-
domiseerd voor wekelijkse toedie-
ning van 250 mg 17OHPC per
intramusculaire injectie, versus
injecties met placebo. Met de
behandeling wordt gestart bij een
amenorroeduur tussen 16 en 20
weken en wordt doorgegaan tot 36
weken.
De primaire uitkomstmaat is slech-
te neonatale conditie (dood of ern-
stige morbiditeit). Secundaire uit-
komstmaten zijn tijd tot de
bevalling, vroeggeboorte voor 32 en
37 weken, opnameduur op de neo-
natale intensive care, maternale
morbiditeit, opname van de moe-
der ten gevolge van (dreigende)
vroeggeboorte en kosten.
Analyse is volgens het intention-to-
treat-principe. De effectiviteit van
progesteron ten opzichte van place-
bo zal beoordeeld worden door het
berekenen van een relatief risico en
95% betrouwbaarheidsinterval. Als
we een afname van de neonatale
sterfte veronderstellen van slechte
neonatale uitkomst van 15% met
placebo, naar 8% met progesteron,
met gebruik van een tweezijdige
test met een alpha van 0.05 en een

bèta van 0.8, zijn 700 vrouwen (350
per arm) nodig in de studie. 

Naast de AMPHIA-studie lopen er
wereldwijd nog drie gerandomi-
seerde studies die de effectiviteit
van progesteron bij het voorkomen
van vroeggeboorte bij meerlingen
onderzoeken. De AMPHIA-studie-
groep heeft nauw contact met de
onderzoekers van deze andere stu-
dies. De resultaten van deze studies
zullen ons leren of het gunstige
effect van progesteron bij het voor-
komen van recidief vroeggeboorte
ook geldt voor de preventie van
vroeggeboorte bij meerlingen. Wij
hopen van harte dat veel gynae-
cologen in Nederland zullen deel-
nemen aan deze studie. 

Voor meer informatie kunt u terecht
op http://www.studies-obsgyn.nl/
amphia/. 

De AMPHIA-projectgroep bestaat
uit de volgende leden:
dr. E. Birnie, dr. K.W.M. Bloemen-
kamp, dr. K. Boer, prof. dr. H.W.
Bruinse, dr. J.J. Duvekot, dr. J.J.
Erwich, dr. T.H.M. Hasaart, dr. P.
Hummel, A.C. Lim, dr. B.W. Mol,
dr. J.P.M. Offermans, C. van
Oirschot, dr. J. Santema, dr. H.C.J.
Scheepers, W. Schöls, dr. F.P.H.A.
Vandebussche, dr. M.G.A.J.
Wouters. 
http://www.studies-obsgyn.nl/
amphia/

De studie wordt financieel gesteund
door ZonMW subsidie 62200019

Het voorkómen van
vroeggeboorte bij meerlingen: 
de AMPHIA-studie
A.C. LIM EN H.W. BRUINSE 

NAMENS DE AMPHIA-PROJECTGROEP.
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ABSTRACT
Preterm delivery is a frequent and severe
complication of multiple pregnancy. At
present, no general accepted strategy for
prevention of preterm birth in multiple
pregnancies exits. Prophylactic administ-
ration of 17 alpha hydroxyprogesterone
(17OHPC) that proved to be effective in
singleton pregnancies at high risk for
preterm delivery is as yet not advised. 
We aim to investigate the hypothesis that
17OHPC will reduce the incidence of the
composite neonatal morbidity of neona-
tes by reducing the early preterm birth
rate in multiple pregnancies. Women
with a multiple pregnancy at a gestation-
al age between 15 and 20 weeks of gesta-
tion will be entered in a placebo-control-
led randomised study comparing
weekly 250 mg 17 OHPC im injections
from 16-20 weeks up to 36 weeks of
gestation versus placebo. The primary
outcome is composite bad neonatal con-

dition (death or severe morbidity).
Secondary outcome measures are time to
delivery, preterm birth rate before 32 and
37 weeks, days of admission in neonatal
intensive care unit, maternal morbidity,
maternal admission days for preterm
labour and costs. We need to include 700
women to indicate a reduction in bad
neonatal outcome from 15% to 8%. Ana-
lysis will be by intention to treat. 

TREFWOORDEN
meerlingzwangerschap, progesteron,
vroeggeboorte 
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Intra-uteriene groeivertraging
(IUGR) is, ook in de à terme perio-
de, geassocieerd met een toename
van de perinatale mortaliteit (RR
5.2) en morbiditeit 1,2. Langere-
termijnuitkomsten die ongunstig
zijn, zoals gedragsproblemen, ont-
wikkelingsstoornissen en spastici-
teit, worden in deze groep kinderen
vaker gerapporteerd 3.
Studies die zich uitspreken over de
uitkomsten op langere termijn
bevestigen de algemeen gevoelde
trend van de toename van minder
goede uitkomsten bij IUGR-kinde-
ren echter niet 4. Wel is het zo dat er
in de herkende groep met IUGR
veel meer interventies worden toe-
gepast, zoals frequente foetale
bewaking en het inleiden van de
baring 5. 
In Nederland is er geen consensus
over het beleid bij de zwangere bij
wie IUGR à terme wordt veronder-
steld. Moet de baring ingeleid wor-
den of kan er, onder adequate foe-
tale bewaking, afgewacht worden?
In een recente trial met een soortge-
lijke vraagstelling in de preterme
periode bleek een afwachtende
strategie ook op de langere termijn
geen voordeel te hebben boven een
benadering die de bevalling op
korte termijn nastreeft 6. Deze ge-
gevens kunnen echter niet geëxtra-
poleerd worden naar de à terme
periode. 

STUDIEOPZET

In het kader van het klinische
dilemma ‘IUGR’ wordt er op dit
moment een prospectieve, gerando-
miseerde equivalentie multicenter-
studie uitgevoerd, waarbij inleiding

van de baring vergeleken wordt
met een afwachtend beleid. Doel
van de studie is om de beste strate-
gie te bepalen, met het oog op mor-
biditeit en mortaliteit van moeder
en kind, kosten en kwaliteit van
leven. Ook zullen we de effectiviteit
bepalen van relevante diagnosti-
sche testen voor IUGR. 
De studiepopulatie bestaat uit
zwangeren met een kind met een
veronderstelde groeivertraging
(FAC of geschat gewicht onder het
10de percentiel, of een afbuigende
groeicurve) vanaf 36 0/7 week tot
41 0/7, mits er sprake is van een
zekere termijn, een eenlingkind in
hoofdligging en informed consent.
Via het web wordt gerandomiseerd
voor inductie van de baring versus
een afwachtend beleid onder bewa-
king van moeder en kind. De pri-
maire uitkomstmaat is een slechte
neonatale uitkomst gedefinieerd als
neonatale sterfte, een 5-minuten-
Apgar < 7, een navelstreng pH
< 7.05 of een opname op neonatale
intensive care. Daarnaast wordt
gekeken naar de neonatale parame-
ters als hoofdomtrek, lengte,
gewicht en huidplooidikte, naar
opnameduur van moeder en kind
en naar het aantal kunstverlossin-
gen. 
Er wordt bij de studie van uitge-
gaan dat er geen verschil zal zijn in
de neonatale uitkomsten. Vervol-
gens is het benodigde aantal
patiënten op basis van de te ver-
richten economische analyse op 313
patiënten per arm berekend.
Aan patienten die niet gerandomi-
seerd willen worden, wordt om toe-
stemming gevraagd hun zwanger-
schaps- en partusgegevens separaat
te analyseren. Moederlijke lengte,
gewicht en etniciteit worden geno-

teerd om een te verwachten geboor-
tegewicht voor deze zwangere
(achteraf) te kunnen berekenen. 

Voor meer informatie kunt u terecht
op http://www.studies-obsgyn.nl/
digitat.
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ABSTRACT
Intra-uterine growth restriction (IUGR)
is associated with a higher risk of neo-
natal morbidity and mortality, even from
36 weeks gestation onward. Once the
suspicion of IUGR has risen there is no
consensus in the Netherlands concerning
the obstetric management; whether to
induce labour or to await spontaneous
labour under strict monitoring. With eye
on this dilemma we started the Dispro-
portionate Intra-uterine Growth Inter-
vention Trial At Term (DIGITAT). The
aim of this randomised clinical study is
to determine the best strategy, with

respect to morbidity of mother and
child, costs and quality of life.
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ACHTERGROND

Zwangerschapshypertensie of preg-
nancy-induced hypertension (PIH)
en pre-eclampsie (PE) zijn veel
voorkomende zwangerschapscom-
plicaties. Vaak is er sprake van een
milde hypertensie waarbij de
symptomen pas optreden in de à
terme periode van de zwanger-
schap. In enkele gevallen treden er
ernstige complicaties als eclampsie,
abruptio placentae, het ‘Hemolysis,
Elevated Liver enzymes en Low
Platelets’ (HELLP)-syndroom, pre-
terme geboorte of intra-uteriene
vruchtdood op. Zwangerschapshy-
pertensie vormt een belangrijke
oorzaak van maternale en neonata-
le morbiditeit en mortaliteit. In
Nederland is het zelfs de belang-
rijkste oorzaak van maternale mor-
taliteit 1. Ongeveer 10 tot 15% van
alle zwangerschappen wordt hier-
door gecompliceerd. Dit komt over-
een met 19.000 vrouwen in Neder-
land in 2002. De enige causale
therapie is beëindiging van de
zwangerschap. Als PIH of PE in de
preterme periode optreedt, is een
afwachtend beleid effectief geble-
ken, zo lang het risico voor de moe-
der acceptabel is 2-4. Dit beleid redu-
ceert neonatale complicaties en
opnames op de intensivecareafde-
ling en het wordt niet geassocieerd
met een toename van maternale
complicaties 3,4. Het is onduidelijk
of in de à terme periode een
afwachtend beleid met goede foeta-
le bewaking te prefereren is boven
inleiden. In veel landen wordt de
baring ingeleid 3. Recente studies
wijzen erop dat milde PIH en PE
tijdens de à terme periode ge-
associeerd zijn met minimale neo-
natale en maternale morbiditeit 4-7.

Inleiden zou maternale en neo-
natale complicaties kunnen voor-
komen, maar kan ook het risico op
instrumentele baring en sectio cae-
sarea verhogen 8-10. Anderzijds kan
een afwachtend beleid tot boven-
genoemde, ernstige, zwanger-
schapscomplicaties leiden. Er is
niets bekend over de impact van
beide strategieën op het psychische
welbevinden van de moeder noch
over de kosten die ermee gemoeid
zijn. In Nederland blijkt gebrek aan
consensus uit het feit dat in 2002 bij
9.000 vrouwen met PIH of PE werd
ingeleid, terwijl bij 10.000 vrouwen
de baring spontaan begon. 

STUDIEOPZET

In het kader van het klinische di-
lemma bij PIH en PE in de à terme
periode, wordt er momenteel een
multicenter gerandomiseerde equi-
valentiestudie uitgevoerd, waarbij
inleiding wordt vergeleken met
afwachten. Wij stellen de hypothese
dat er geen relevant verschil is in
maternale en neonatale uitkomsten. 
Vrouwen vanaf 18 jaar met een één-
ling-zwangerschap gecompliceerd
door PIH of PE en een amenorroe-
duur tussen 36+0 en 41+0 weken
worden gevraagd voor deelname
aan de studie. Vrouwen met een
PIH zijn includeerbaar bij een
diastolische bloeddruk ≥95 en <110
mmHg . Deze bloeddruk dient
twee keer gemeten te zijn met een
tussentijd van ten minste zes uur.
Vrouwen met een PE zijn includeer-
baar bij een diastolische bloeddruk
≥90 en <110 mmHg en een proteïn-
urie ≥0,3 en <5 gram in 24-uurs-
urine. 
Exclusiecriteria zijn pre-existente
behandelde hypertensie, diabetes

mellitus, nierziekten, hart- en vaat-
ziekten, HIV-seropositiviteit, syst-
olische bloeddruk >170 mmHg,
HELLP-syndroom, longoedeem of
cyanosis, oligurie <500 mL/24 uur,
CTG-afwijkingen, intraveneuze
anti-hypertensiva, ernstige pre-
eclamptische klachten, sectio caesa-
rea in de voorgeschiedenis en stuit-
ligging. 
Randomisatie wordt uitgevoerd via
een web-based database. Onder-
zoeksverpleegkundigen en -verlos-
kundigen, verbonden aan het con-
sortium, helpen bij de inclusie van
patiënten, de randomisatie en ver-
zameling van data. 
Vrouwen in de interventiegroep
zullen binnen 24 uur na de rando-
misatie ingeleid worden door pro-
staglandines of door amniotomie
en/of oxytocine afhankelijk van de
Bishopscore. In de afwachtende
groep wordt onder strikte controle
van moeder en kind gewacht op
een spontane baring. 
De primaire uitkomstmaat is de
maternale kwaliteit van leven. Deze
wordt gemeten aan de hand van
vragenlijsten: SF-36, EuroQoL, HUI-
III, en  ‘state anxiety’ (STAT). Uiter-
aard zullen maternale en neonatale
mortaliteit en morbiditeit geregis-
treerd worden. Anticiperend op
gelijkheid in kwaliteit van leven en
maternale en neonatale uitkomst
zal een kosten-minimisatie-analyse
plaatsvinden. Voor beide strate-
gieën zullen de kosten van perina-
tologische zorg voor moeder en
kind berekend worden. Om rele-
vante verschillen in SF-36 aan te
tonen, dienen 250 patiënten in beide
armen geïncludeerd te worden. 
Voor meer informatie kunt u terecht
op http://www.studies-obsgyn.nl/
hypitat/.

HYPITAT ‘Hypertension and
Pre-eclampsia Intervention Trial
At Term’ Inleiden of afwachten?
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ABSTRACT
Hypertensive disorders, i.e. pregnancy-induced
hypertension and pre-eclampsia, complicate
10-15% of all pregnancies and they are a major
cause of maternal and perinatal morbidity and
mortality. There is no causal treatment but ter-
mination of pregnancy. In case of pre-term
pregnancies conservative management is advo-
cated as long as the risks for the mother remain
acceptable. However, there is no consensus in
such cases at term. Induction of labour might
prevent maternal and neonatal complications,
but it is also thought to increase the instrumen-
tal delivery rate. Nothing is known about the
impact of both policies on the psychological
well-being of the mother, nor about the costs of
both. In The Netherlands in 2002, labour was
induced in 9.000 women with pregnancy indu-
ced hypertension or pre-eclampsia, whereas
labour started spontaneously in 10.000 women.
Given this clinical dilemma, we propose a ran-
domised clinical trial in which induction of
labour is compared to expectant monitoring
(nearly) at term.
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In gerandomiseerde klinische trials
worden interventies doorgaans ver-
geleken in termen van primaire en
secundaire eindpunten. Wanneer
de primaire en secundaire eind-
punten beide ten gunste van één
interventie uitvallen, kan er een
eenduidig behandelingsadvies
worden gegeven. 

Helaas wijzen primaire en secun-
daire eindpunten meestal niet in
dezelfde richting (‘divergentie’), en
is op voorhand geen van de eind-
punten absoluut bepalend (‘niet-
hiërarchisch’). In het geval van pre-
eclampsie bijvoorbeeld, leidt een
inleiding enerzijds tot snelle beval-
ling en dus een verbetering van de
toestand van de moeder, anderzijds
geeft het een verhoogd risico op
een sectio caesarea; bij afwachtend
beleid is het andersom. Er doet zich
dan een beslisprobleem voor: welke
van die twee behandelingen geniet
de voorkeur? De obstetrie kent veel
van deze beslisproblemen waarbij
de ene interventie voor de moeder
voordelig, maar voor het kind

nadelig is, en bij de andere inter-
ventie juist andersom. Divergeren-
de en niet-hiërarchische eindpun-
ten maken een eenduidig
behandelingsadvies onmogelijk.
Sinds kort bestaat veel aandacht
voor het zogenaamde ‘preferentie-
onderzoek’ dat bij dergelijke dilem-
ma’s tot een uitspraak of advies kan
komen. 

In de obstetrie zijn er altijd twee
personen in het geding (moeder en
kind), er kunnen zowel korte- als
langetermijncomplicaties optreden

en klachten kunnen fysiek of
psychisch zijn. Het preferentie-
onderzoek gaat in op de volgende
vragen: welke kenmerken van de
interventies (‘attributen’) zijn het
belangrijkst bij het therapeutisch
dilemma, is er een verschil tussen
de preferenties van patiënten,
artsen en leken, en welke waarde-
rings- of keuzemethode kan het
beste in een preferentieonderzoek
gehanteerd worden? De obstetri-
sche DIGITAT- en HYPITAT-trials
vormen het uitgangspunt voor dit
preferentieonderzoek. 

Preferentie voor de wijze 
van bevalling bij à terme-
risicozwangerschappen: een
obstetrisch Health Technology
Assessment (HTA) preferentie-
onderzoek
D. BIJLENGA1, E. BIRNIE2, B.W. MOL3, J.A.M. VAN DER POST4 EN G.J. BONSEL5

1 PSYCHOLOGE, ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM (AFD. SOCIALE GENEESKUNDE)

2 METHODOLOOG, ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM (AFD. SOCIALE GENEESKUNDE)

3 GYNAECOLOOG, MAXIMA MEDISCH CENTRUM VELDHOVEN (AFD. OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE)

4 GYNAECOLOOG, ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM (AFD. OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE)

5 EPIDEMIOLOOG, ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM (AFD. SOCIALE GENEESKUNDE)

Kans op keizersnede volgens zwangerschap: 50% (verhoogde kans)
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Bedoeling: Resultaat:
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Inleiden  

Figuur 1: Een vignet uit de pilotstudie (waar formaat: 10 x 15 cm).
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Uit interviews met patiënten, ver-
loskundigen, gynaecologen en neo-
natologen en uit twee pilotstudy’s
blijkt dat de beslissing tussen inlei-
den en afwachten in DIGITAT en
HYPITAT vooral bepaald wordt
door vijf uitgangspunten: ‘aantal
dagen tussen diagnose en beval-
ling’, ‘maternale antenatale fysieke
toestand’, ‘wijze van bevallen’,
‘maternale gezondheid post-
partum’ en ‘neonatale gezondheid
postpartum’. Uit deze vijf  uit-
gangspunten, die ieder tussen de
twee en zeven gradaties hebben,
kunnen in theorie 630 unieke inter-
ventiescenario’s worden samen-
gesteld. Het preferentieonderzoek
maakt gebruik van ‘vignetten’: een
vereenvoudigde (grafische en/of
tekstuele) beschrijving van een
interventiescenario (Figuur 1).
Gezien het grote aantal unieke
vignetten dat kan worden samen-
gesteld, is een onderzoeksopzet
waarbij iedere respondent slechts
een deel van alle vignetten zal
waarderen de aangewezen metho-
de.

De vignetten worden beoordeeld
door leken, (ex-)patiënten uit de
DIGITAT- en HYPITAT-trials, en
door gynaecologen/verloskundi-
gen. Deze beoordeling kan op een
aantal manieren; de waardering

kan worden uitgedrukt in een
rapportcijfer of in termen van een
bepaald ‘waardevol goed’ dat men
er in principe voor zou willen op-
offeren (zoals geld of levensduur).
De laatste jaren wordt steeds vaker
een methode gehanteerd waarbij de
respondent uit een reeks van alter-
natieve scenario’s er steeds één
kiest. Elk van deze methoden zal in
dit onderzoek worden toegepast.

Het preferentieonderzoek hoopt
duidelijk te kunnen maken wat de
relatieve gewichten (in termen van
belangrijkheid) van de attributen
zijn, welke gehanteerde waarde-
ringsmethode de voorkeur geniet
en of er verschillen zijn tussen groe-
pen respondenten. Hoewel het toe-
passingsgebied hier verloskunde is,
heeft de eigenlijke methodologische
vraag betrekking op elke beslissitu-
atie waarbij multidimensionaliteit
een rol speelt. Voor meer informatie
kunt u terecht op http://www.stu-
dies-obsgyn.nl/home/hta.asp.

De studie wordt financieel gesteund
door ZonMW subsidie 945-04-558
HTA.

ABSTRACT
Clinical trials may have the complexity that
their primary and secondary outcomes are con-
vergent, which can lead to ambiguous results
that are impossible to transform into recom-
mendations. Therefore, preference studies need
to be performed. Present preference study focu-
ses on the choice between induction of labour
and expectant management in term pregnan-
cies with a mild risk profile. The core of current
decision-making problem is that there are
several multidimensional trade-off possibilities.
The most important trade-off is between the
attributes maternal and neonatal health; what’s
best for the mother is not always best for the
child and vice versa. The study will be perfor-
med with vignettes (i.e. visual representations
of intervention scenarios), which will be pre-
sented to laypersons, (ex-)patients and medical
experts. Responses are measured with several
response methods. This preference study will
give insight into the different response
methods and the relative importance of the
attributes.
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ACHTERGROND

Er bestaat geen effectieve behande-
ling voor foetale groeiretardatie. De
verloskundige zorg bestaat uit foe-
tale bewaking en tijdige geboorte
om foetale schade of sterfte door
zuurstofgebrek, acidose of onder-
voeding te voorkomen. Als foetale
groeiretardatie vroeg preterm
optreedt, moeten de risico’s van een
vroegtijdige bevalling zorgvuldig
afgewogen worden tegen de kans
op complicaties bij continueren van
de zwangerschap. Het is gebruike-
lijk dat de foetale conditie gecontro-
leerd wordt met cardiotocografie
(CTG) en Doppler-meting van de
arteria umbilicalis. De vraag of
reeds bij geringe onzekerheid
betreffende de foetale conditie geïn-
tervenieerd moet worden of dat
beter afgewacht kan worden tot er
duidelijker tekenen van foetale
nood zijn, werd recent bestudeerd
in de GRIT-trial 1. Na randomisatie
voor 31 weken werd bij vroegtijdi-
ge interventie vaker een gestoorde
kinderlijke ontwikkeling gezien
dan bij een meer afwachtend beleid
(16% versus 6%). De perinatale
sterfte was in beide groepen verge-
lijkbaar, waarbij in de eerste meer
neonatale sterfte voorkwam (9.0%
versus 7.1%) en in de laatste meer
antepartum-sterfte (0.7% versus
3.2%). Geconcludeerd zou kunnen

worden dat het voordeel van een
meer afwachtend beleid deels
tenietgedaan werd door tekort-
schieten van de bewakingsmetho-
de. 
Uit observationeel onderzoek is
gebleken dat een combinatie van
CTG met Doppler-onderzoek van
de ductus venosus de besluit-
vorming ten aanzien van het opti-
male moment van geboorte zou
kunnen verbeteren 2,3.

STUDIEOPZET

De vraagstelling van de Truffle-
studie is of bij vrouwen met een
vroege (26–32 weken) foetale groei-
vertraging controle met behulp van
Doppler-stroomprofielmeting van
de ductus venosus in combinatie
met cardiotocografie effectiever is
dan bewaking met alleen cardioto-
cografie en zo ja, of dan een hoge
afkapwaarde van het ductus veno-
sus-stroomprofiel (afwezige a-golf)
effectiever is dan een laag afkap-
punt bij de 95ste percentiel? Om
deze vraag te beantwoorden ver-
richten wij een multi-centrum-
gerandomiseerde studie in vijftien
Europese perinatale centra, waar-
van vijf in Nederland (AMC,
AZU/WKZ, Erasmus MC, Isala kli-
nieken, LUMC).
De studiepopulatie bestaat uit
vrouwen met een éénlingzwanger-

schap, zwangerschapsduur
26.0–31.6 weken, foetale groei-
vertraging gedefinieerd als een
echoscopisch gemeten foetale buik-
omtrek < 10de percentiel en een
verhoogde Pulsatility Index van de
arteria umbilicalis > 95ste percen-
tiel. Voor inclusie moet de Short
Term Variability (STV) van het car-
diotocogram boven de interventie-
limiet zijn en de Ductus Venosus
Pulsatility Index voor Venen
(DVPIV) onder de interventielimiet.
Deelnemers worden gerandomi-
seerd met stratificatie naar zwan-
gerschapsduur (26.0–28.6 en
29.0–31.6) en naar centrum tussen
de volgende strategieën:
1. CTG-bewaking met computer-

analyse van de STV met inter-
ventiegrens <3.5 msec bij
26.0–28.6 weken of <4.0 msec bij
29.0–31.6 weken of/en repete-
rende deceleraties.

2. DVPIV-meting met interventie-
grens boven de 95ste percentiel.

3. DVPIV-meting met interventie-
grens bij afwezige of negatieve
a-golf

In beide DVPIV-groepen wordt
dagelijks een computer-CTG gere-
gistreerd (of vaker op indicatie) en
geldt een computer-CTG-inter-
ventiegrens bij een STV <2.6 msec
bij 26.0–28.6 weken of <3.0 bij
29.0–31.6 weken of/en repeterende

TRUFFLE-studie (Trial of
Umbilical and Fetal Flow 
in Europe)
H. WOLF1, B. ARABIN2, K. BILARDO1,  J.DERKS3, H. DUVEKOT4, D. OEPKES5 EN G. VISSER3, 

MEDE NAMENS DE TRUFFLE-ONDERZOEKSGROEP (ZIE WEBSITE HTTPS://TRUFFLESTUDY.ORG)

1 GYNAECOLOOG, ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, AMSTERDAM

2 GYNAECOLOOG, ISALA KLINIEKEN, ZWOLLE

3 GYNAECOLOOG, UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM, UTRECHT

4 GYNAECOLOOG, ERASMUS MEDISCH CENTRUM, ROTTERDAM

5 GYNAECOLOOG, LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM, LEIDEN.
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deceleraties. In de CTG-groep
wordt geen DVPIV gemeten na
randomisatie. 
Afwijkende metingen van STV of
DVPIV worden in principe na 24
uur herhaald. Indien de bevinding
consistent is, wordt geboorte van
het kind nagestreefd. Repeterende
deceleraties kunnen tot snellere
interventie leiden, evenals het ont-
staan van een maternale indicatie
tot beëindigen van de zwanger-
schap.
De primaire uitkomstmaat is over-
leving van het kind zonder neuro-
logische schade, te toetsen met een
neuro-pediatrisch onderzoek op
tweejarige leeftijd (Bayley).
De analyse zal plaatsvinden vol-
gens het intention to treat-principe.
Om een verschil van 50% naar
66.6% in een van de twee DVPIV
ten opzichte van de controlegroep
te kunnen aantonen (tweezijdige
test met alpha van 0.05 en beta van
0.80) moeten 450 kinderen geëvalu-
eerd worden. Rekening houdend
met 20% sterfte en verlies bij
follow-up zullen 562 vrouwen
geïncludeerd worden.
De economische evaluatie wordt

gebaseerd op opnamedagen, inter-
venties en medische behandeling
bij moeder en kind tot sterfte of
ontslag. Bij de kinderen zullen
klinische behandelingen tot de leef-
tijd van twee jaar geregistreerd
worden. 
De totale onderzoeksduur bedraagt
zes jaar, waarvan vier jaar randomi-
satie en follow-up van de kinderen
twee jaar na geboorte.
Algemene informatie staat op de
website (https.//trufflestudy.org).
Deze website wordt gebruikt voor
randomisatie en dataverzameling.
Via het e-mailadres van de studie
(truffle@amc.nl) kunt u ook om ver-
dere informatie vragen. 

Wij zijn u zeer erkentelijk indien u
vrouwen met foetale groeiretardatie
<32 weken vroegtijdig naar een van
de deelnemende centra wilt verwij-
zen, zodat er voldoende tijd is voor
counseling en eventueel randomi-
satie.

De studie wordt financieel gesteund
door ZonMW  
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In Nederland wordt naar schatting
in zo’n 50 tot 70% van de klinieken
naast het cardiotocogram (CTG)
microbloedonderzoek (MBO) ver-
richt ter foetale bewaking durante
partu. Een toenemend aantal zie-
kenhuizen maakt ook gebruik van
ST-analyse van het foetaal ECG
(STAN®). Wij verrichten momenteel
binnen het Verloskundig Consorti-
um een multicenter gerandomiseer-
de trial, die meer duidelijkheid
biedt over de waarde van ST-analy-
se vergeleken met het MBO durante
partu.
Het CTG is wereldwijd de methode
voor foetale bewaking durante
partu. Dit heeft echter niet geleid
tot enig voordeel voor de baby, en
zonder MBO juist tot een stijging
van het aantal interventies 1,2. Het
MBO is echter invasief, vereist
ervaring en geeft slechts een
momentopname 3. Twee gerando-
miseerde studies lieten zien dat
continue CTG- + foetale ECG-regis-
tratie (ST-analyse) het aantal inter-
venties vanwege foetale nood en
het aantal neonaten met metabole
acidose significant vermindert 4,5. In
deze studies werden echter MBO’s
verricht in beide armen, waardoor
het nog steeds onduidelijk is of de
resultaten het gevolg waren van de
ST-analyse dan wel van het verrich-
ten van het MBO in combinatie met
ST-analyse. Een andere kleinere
gerandomiseerde studie toonde
geen significant verschil aan in het
voorkomen van metabole acidose
en het aantal interventies vanwege
foetale nood bij bewaking met ener-
zijds CTG+MBO en anderzijds
CTG+ST-analyse. Wel was de inci-
dentie van MBO’s in de STAN-arm
significant lager dan in de MBO-
arm (verschil 8.6%) 6.

STUDIEOPZET

De trial is een gerandomiseerde
studie in negen ziekenhuizen in
Nederland. De (kosten)effectiviteit
van foetale bewaking met CTG +
ST-analyse van het foetaal ECG zal
worden vergeleken met de stan-
daardmethode CTG + MBO. Verder
zal onderzocht worden of ST-analy-
se het MBO kan vervangen.
Alle vrouwen in partu met één kind
in hoofdligging, zwangerschaps-
duur ≥ 36 weken en indicatie voor
foetale bewaking met behulp van
CTG komen in aanmerking voor
deelname aan de STAN-trial.
Vrouwen worden gerandomiseerd
voor foetale bewaking met behulp
van CTG + MBO versus CTG + ST-
analyse. 
De primaire uitkomstmaat is de
incidentie van ernstige metabole
acidose (gedefinieerd als pH<7.05
en BDecf>12 mmol/l in de a. umbi-
licalis). Secundaire uitkomstmaten
zijn het aantal kunstverlossingen,
de neonatale uitkomst en de
kosteneffectiviteit.
De analyse zal plaatsvinden vol-
gens het intention to treat-principe.
Om een reductie van metabole aci-
dose van 3.5 naar 1.5 procent ten
gunste van de strategie met ST-ana-
lyse aan te tonen moeten 2400 vrou-
wen (1200 per groep) worden
gerandomiseerd (tweezijdige test
met alpha van 0.05 en bèta van
0.80).
De economische evaluatie is opge-
zet als een kosteneffectiviteitsanaly-
se: de verhouding van incrementele
kosten ten opzichte van de afgeno-
men incidentie van metabole acido-
se.

De STAN-projectgroep bestaat uit
de volgende leden:
dr. E. van Beek, dr. S. Bijvoet, A.P.
Drogtrop, prof. dr. H.P. van Geijn,
dr. G.C.M. Graziosi, dr. A. Kwee,

prof. dr. J.J.M. van Lith, dr. B.W.
Mol, prof. dr. K.G.M. Moons, prof.
dr. J.G. Nijhuis, prof. dr. S.G. Oei,
dr. M. Porath, dr. R.R. Rijnders, dr.
N. Schuitemaker, prof. dr. G.H.A.
Visser, M. Westerhuis, dr. C.
Willekes.
http://www.studies-obsgyn.nl/
stan/

De studie wordt financieel gesteund
door ZonMW subsidie 945-04-557
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ABSTRACT
Background: Cardiotocography is
worldwide the method for fetal sur-
veillance during labour. Two RCTs
have shown that a combination of car-
diotocography and ST-analysis of the
fetal ECG reduces the rates of meta-
bolic acidosis and instrumental deli-
very. 
Objective: To quantify costs and effecti-
veness of CTG + ST-analysis as com-
pared to CTG + FBS, in order to judge
whether the ST-analysis can replace
FBS. 
Study design: Multicentre randomised
controlled trial in nine hospitals. 

Study population: Women in labour 
(≥ 36 weeks of gestation) with an
indication for CTG. 
Interventions: Women will be randomi-
sed for fetal surveillance with CTG +
FBS or CTG + ST-analysis.
Outcome measures: Primary outcome is
the incidence of serious metabolic aci-
dosis. Secondary outcome measures
are: instrumental delivery rate, cost-
effectiveness and neonatal outcome.
Analysis: The analysis will follow the
intention to treat principle.
Economic evaluation: The economic eva-
luation is designed as a cost-effective-
ness analysis.

TREFWOORDEN
foetale bewaking, ST-analyse, foetaal
ECG, metabole acidose
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Als na prematuur het breken van
de vliezen tussen 34 en 37 weken
de baring niet op gang komt, ont-
staat een dilemma voor de zwange-
re en haar gynaecoloog. Enerzijds
leidt afwachten mogelijk tot een
infectie bij kind en/of moeder, ter-
wijl aan de andere kant inductie
van de baring tot de geboorte van
een prematuur kind leidt, met de
daaraan gekoppelde neonatale
morbiditeit, alsook tot een mogelij-
ke toename in het aantal kunstver-
lossingen. Dit dilemma komt in
Nederland ongeveer 2.000 keer per
jaar voor. 
Op dit moment is er in Nederland
een sterke variatie in het beleid
rondom Premature Prelabour Rup-
ture of Membranes (PPROM)
tussen 34 en 37 weken zwanger-
schapsduur, waarbij in de meerder-
heid van de gevallen gewacht
wordt op spontane baring. In de
richtlijnen van onze vereniging
wordt afwachtend beleid gepropa-
geerd bij een zwangerschapsduur
tot 34+6, terwijl voorbij deze termijn
de richtlijn geen duidelijke uit-
spraak doet en de beslissing voor
inleiden of afwachten aan de zwan-
gere en de dokter laat 1. In interna-
tionale richtlijnen wordt ook geen
duidelijke uitspraak gedaan 2. 
De PPROMEXIL-studie (PPROM,
EXpectant management or Induc-
tion of Labour) is opgezet om dit
dilemma op te lossen. Het betreft
een multicenter gerandomiseerde
trial voor zwangeren met PPROM
tussen de 34 en 37 weken. 

STUDIEOPZET

De patiënten die in de studie geïn-
cludeerd kunnen worden, zijn
zwangeren met preterm gebroken
vliezen en een zwangerschapsduur

tussen 34+0 en 36+6 weken. Indien
deze vrouwen 24 uur na het breken
van de vliezen niet in partu zijn,
kunnen zij geïncludeerd worden. 
Exclusiecriteria zijn een sectio cae-
sarea in de voorgeschiedenis, een
afwijkend CTG, meconiumhou-
dend vruchtwater en tekenen van
intra-uteriene infectie. 
Patiënten worden gerandomiseerd
voor inleiden van de baring of
afwachtend beleid. Vrouwen met
een baby in stuitligging en vrou-
wen met een dichoriale tweeling
mogen in de studie geïncludeerd
worden. In geval van stuitligging
betekent allocatie naar de inductie-
arm van de studie dat als de vrouw
voor een primaire sectio opteert,
deze direct verricht zal worden.
Inleiden mag geschieden volgens
lokaal protocol. Bij afwachtend
beleid wordt de zwangere gecon-
troleerd op infectie en foetale nood,
waarbij eventueel opname in thuis-
zorg mogelijk is. Indien daar aanlei-
ding toe is, wordt de zwangerschap
getermineerd voor 37 weken, ter-
wijl anders bij 37 weken inductie
van de baring volgt. 
Primair eindpunt van de studie is
neonatale sepsis. Secundaire eind-
punten zijn maternale morbiditeit
(chorioamnionitis, puerperale sep-
sis), neonatale mortaliteit, overige
neonatale morbiditeit, kunstverlos-
singen, kwaliteit van leven en kos-
ten. In de power-analyse anticipe-
ren wij dat een reductie van
neonatale infectie van 7.5% tot 2.5%
zal opwegen tegen de toename van
RDS en de additionele kosten ten
gevolge van opname van het kind
door prematuriteit. Om deze vraag
te beantwoorden moeten 520 vrou-
wen gerandomiseerd worden (twee
groepen van 260). Omdat wij een
reductie van infectie verwachten in
de interventiegroep, zal de econo-
mische analyse een kosten-effectivi-

teitsanalyse zijn. Langetermijnuit-
komsten zullen worden geëvalu-
eerd met modellering. 

Zowel in Australië als in Canada
zijn net vergelijkbare studies
gestart, waarbij de Canadezen zelfs
vanaf 32 weken includeren. Met de
hoofdonderzoekers van deze stu-
dies is afgesproken na afloop van
de drie studies een gezamenlijke
analyse te doen.
Wat is de belasting voor de gynae-
coloog bij deelname aan de studie?
Wij denken dat die meevalt. In de
meeste klinieken wordt een patiënt
met PPROM opgenomen. Omdat
een inclusiecriterium is dat de
PPROM ten minste 24 uur bestaat,
is het voldoende om de research-
nurse te bellen voor counseling van
de patiënt. Alle eindpunten liggen
binnen de gewone klinische zorg,
met uitzondering van de kwaliteit
van leven, die via de
‘DIGITAT/HYPITAT’-vragenlijsten
gaat. Verder is goede afstemming
met de kinderartsen essentieel.
Op dit moment is METC-toestem-
ming van de primair toetsende
commissie verkregen, wordt
gewerkt aan lokale toetsing, en is
het case record form klaar. 
Meer informatie is te vinden op de
website http://www.studies-obs-
gyn.nl/home/ppromexil.asp.

PPROMEXIL-projectgroep:
Er wordt momenteel een project-
groep gevormd die zorg zal dragen
voor rapportage en publicaties.
Indien u deel wilt uitmaken van de
projectgroep, kunt u contact opne-
men met Christine Willekes
(cwi@sgyn.azm.nl). 

Een subsidieaanvraag in het program-
ma doelmatigheid van ZonMW is op
moment van schrijven van deze bijdra-
ge voorwaardelijk goedgekeurd

Prematuur gebroken vliezen 
na 34 weken: inleiden of niet?
C. WILLEKES

PRINCIPAL INVESTIGATOR PPROMEXIL TRIAL, ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT
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De hete zomer van 2006 ligt al weer
achter ons, maar om veel redenen
was het een zomer om nog eens op
terug te kijken. Allereerst wat het
natuurlijk de warmste zomer sinds
de jaartelling van het weerbericht.
De vierdaagse werd afgelast (waar-
over later meer), het reisbureau
‘No-Sun’ dat gespecialiseerd is in
reizen naar schaduwrijke gebieden
maakte de grootste omzetstijging
uit haar geschiedenis mee en het
bleek dat Nederlanders sowieso
over het weer blijven klagen of het
nu regent of tropisch warm is.
De zomer is voor mij altijd een fees-
telijke periode. Wij proberen stee-
vast onze vakanties en afwezig-
heidbuiten het zomerseizoen te
concentreren omdat het leven
opeens weer lijkt op dat van vijftien
jaar geleden. Voortdurend zit ruim
een derde van de bevolking aan de
volgepakte stranden van de Spaan-
se Costa’s en het resultaat is een
volstrekt overzichtelijk Nederland.
Met licht verholen teleurstelling in
zijn stem vermeldt de verkeerslezer
iedere morgen files van maximaal
5 km, je rijdt nu twee keer zo snel
naar het ziekenhuis, je kunt overal
parkeren en je hoeft wekenlang in
de parkeergarage geen rondjes te
draaien totdat je eindelijk op de 13e
verdieping bent aangekomen. Voor-
al als het weer nog meewerkt, ver-
andert het straatbeeld in dat van
een mediterraan gebied met overal
terrassen, opwaaiende zomerjurken
en toch beduidend vriendelijker
ingestelde mensen. 
Ook werktechnisch is het een
Mekka.
Ik berekende voor mijzelf geduren-
de zes weken een gemiddelde van
11 e-mails per dag tegenover
gemiddeld per dag 86 voor de rest
van het jaar. 11 is een lachertje en
kost hooguit 15 minuten per dag.
Opeens blijkt de wereld te kunnen
doordraaien zonder al die opge-
klopte vergaderingen, is men niet
meer geïnteresseerd in mijn ‘verbe-
terplan van het te hoge ziektever-
zuim’ (vier medewerkers met
zwangerschapsverlof, vijf mede-

werkers met een mammacarci-
noom, een medewerker met een
inoperabele maligne hersentumor
en een medewerker met een gede-
railleerde bipolaire stoornis). Ook
geen rappels meer voor het indie-
nen van een plan hoe het komende
jaar de bestellingen van bloed en
bloedvervangende producten terug
te dringen en al wekenlang niets
gehoord van een nieuwe lijst van
prestatie-indicatoren. Zelfs op het
DBC-front is het rustig. Kortom,
ook het ziekenhuiswezen treedt
terug in de tijd: het ziekenhuis is
weer waarvoor het bedoeld was,
patiëntenzorg en even niet de ter-
reur van de controlebureaucratie.
Omdat de zomertijd zich leent voor
contemplatie vallen gebeurtenissen
die een uiting zijn van de maat-
schappelijke tendensen, extra op.
Nederland is regelland, dat wisten
de meesten van ons al langer, maar
er waren weer pregnante voorbeel-
den van het hersenloos handhaven
van regels zonder die te spiegelen
aan de actuele situatie. Dit laatste
vereist vaak eigen verantwoorde-
lijkheid en dat lijkt meer en meer
een zwak puntje in de lage landen
van 2006. Het begon al aan het
begin van de zomer met een kran-
tenbericht dat een Canadese oor-
logsveteraan de trein uitgezet was
omdat hij een verkeerd kaartje had
gekocht. De Canadees was, volge-
hangen met medailles en ridderor-
des, welgemoed uit Quebec ver-
trokken voor waarschijnlijk zijn
laatste herdenkingsplechtigheid
van de gevechten rond Arnhem tij-
dens de Tweede Wereldoorlog en
de latere bevrijding van de Neder-
landen. Hij had een kaartje naar
Arnhem besteld, maar kennelijk
had de lokettist Haarlem verstaan
en de Canadees had het kaartje
zonder verder te kijken in ont-
vangst genomen. Een wakkere
treinbeambte ontdekte de vergis-
sing bij Amersfoort en ondanks het
verhaal van de Canadees werd hij
zonder pardon op het perron ach-
tergelaten. Vijftig jaar geleden had
hij voor ons de Duitsers ons land

uitgezet, nu werd hij zelf de trein
uitgezet. Later is de exacte toe-
dracht van dit verhaal door de NS
in twijfel getrokken, maar het voor-
beeld is te schrijnend om onver-
meld te blijven. Een ander voor-
beeld was de bekeuring van 75 euro
die in Drenthe door een oplettende
politiebeambte werd uitgedeeld
wegens wildplassen. Een driejarig
jongetje was met zijn moeder aan
het wandelen in een park en moest
opeens heel erg nodig. Zijn moeder
vertelde later dat zij nog zo trots
was dat haar zoontje dit nu zelf kon
aangeven en zij manoeuvreerde
hem in de bosjes om daar zijn gerief
te doen. Huilend kwam hij even
later met de uitgeschreven bekeu-
ring weer tevoorschijn.
Het blind en onnadenkend volgen
van de regels lijkt langzaam een
ingeburgerde volksaard te zijn
geworden en gebrek aan eigen ver-
antwoordelijkheid staat daarin cen-
traal. Nadat besloten was om de
vierdaagse te annuleren, begon het
Openbaar Ministerie een dag later
met een onderzoek om te bekijken
of de organisatie van de vierdaagse
wellicht nalatigheid te verwijten
zou zijn omdat zij misschien eerder
hadden moeten concluderen dat de
temperaturen te hoog waren. Een
uitstekend editorial in het NRC
ging daarop in: ‘De ophef over de
vierdaagse weerspiegelt een
moderne eigenschap van Neder-
land. Het land dreigt, in de termen
van Francis Fukuyama, een low
trustmaatschappij te worden; een
samenleving waarin niet langer om
te beginnen wordt uitgegaan van
andermans goede bedoelingen,
maar eerder van diens onverschil-
ligheid, nalatigheid of zelfs kwade
opzet. Het contract vervangt overal
in het zakelijke en persoonlijke ver-
keer in hoog tempo de basale goede
trouw. Daarmee hangt samen de
neiging de schuld of de verant-
woordelijkheid buiten zichzelf te
leggen en dan bij voorkeur bij een
hogere macht: de organisatie, het
management, de overheid… Maar
uiteindelijk zijn de deelnemers van

Summertime
J.B. TRIMBOS
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zo’n tocht ook precies wat het
woord zegt: zij nemen deel en zijn
er zelf bij. Er blijft een grote indivi-
duele verantwoordelijkheid bestaan
en de plicht niet alleen af te gaan op
door de organisatie aangeboden
informatie, maar ook zichzelf te
informeren over risico’s en mogelij-
ke calamiteiten. Dat geldt evengoed
wanneer men met 44.000 anderen
in de moordende hitte zware vier-
daagse wandeltochten onderneemt,
zich op een zomerse zaterdagoch-
tend in de massaliteit van het ver-
keer naar het zuiden stort of met de
grote golf instapt bij een belegging
die te mooi is om waar te zijn. Het
individu verliest zichzelf gemakke-
lijk in een groep. Hoe groter de
groep, hoe groter ook de neiging
zich afhankelijk op te stellen, te
stoppen met nadenken en te doen
wat anderen doen. Veel deelnemers
aan de vierdaagse, aan wie het
echte weerbericht niet voorbij zal
zijn gegaan, hadden dinsdag een
andere afweging moeten maken

dan te starten. Een eigen afweging’.
Niet alleen dreigt de volksgeest zijn
eigen verantwoordelijkheidsbesef
langzaam te verliezen, het feno-
meen van de ‘patatgeneratie’ doet
zich ook in allerlei gedaanten voor.
Israel bombardeerde Zuid-Libanon
en bij de eerste schermutseling
werden er 160 Nederlandse diplo-
maten in driedelig grijs en met hun
Samsonite-aktetas in allerijl door de
Nederlandse luchtmacht in een
Fokker Friendship geëvacueerd
naar het veilige thuisland. Het
vliegtuig vloog non-stop door naar
de vliegbasis Eindhoven waar de
evacués eerst werden opgevangen
door een grote hoeveelheid uitge-
rukte traumateams. Wat een natie!
Terwijl de rest van Libanon vervol-
gens plat werd gegooid en Indone-
sië zijn zoveelste Tsunami door-
maakte, maakten wij ons druk om
de traumaopvang van 160 onge-
deerde en in allerijl weggevoerde
diplomaten en industriëlen. Soms
denk je, wat is er over van de

Germanen van destijds en waar
stroomt het Geuzenbloed nog?
Waar zijn ze gebleven: Piet Hein,
Michiel de Ruyter, de gebroeders
De Wit, Reinier Paping en John de
Wolf.
En toch was de zomer heerlijk. De
zorgen blijven, vooral over de ont-
wikkelingen in de gezondheids-
zorg, de regelzucht en de buiten-
proportionele aandacht voor
efficiency en marktmechanismen
ten koste van de werkelijke kwali-
teit. Maar misschien kunnen we
maar beter genieten van het
moment en ons koesteren in
Gerswin’s omschrijving van het
jaargetijde met de lange dagen:
‘Summertime
When the living is easy
The fish are jumping
And the cotton is high
Your daddy is rich
And your mamma good looking
Hush, little baby
Don’t you cry’
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De laatste jaren is onder leiding van
het RIVM en de centra voor prena-
tale diagnostiek een begin gemaakt
met het ontwikkelen van screening
van zwangeren op aangeboren
afwijkingen. De NT-meting in
combinatie met een vroege serum-
test als screening op Down-syn-
droom en het Structureel Echo
Onderzoek (SEO) bij ca. 20 weken
amenorroe als algemene echo-
screening op aangeboren afwijkin-
gen zijn ontwikkeld, benoemd en
gedefinieerd als geschikte technie-
ken voor bevolkingsonderzoek.
Deze screening was al beschikbaar
in andere landen van de EEG en
kreeg grote aandacht van de media.
De vraag om deze screening was al
snel enorm en men begon overal in
het land met deze activiteiten zon-
der dat de regelgeving hieromtrent
tot stand was gekomen. Er was ook
geen tarief voor deze 2 nieuwe
screeningsvormen, die geen deel
uitmaakten van het takenpakket
van de gynaecoloog bij de ontwik-
keling van de DBC’s. Het gaat hier
niet om DBC’s maar om nieuwe
extra-budgettaire activiteiten.
DBC’s gaan slechts over diagnos-
tiek en behandeling van zwangeren
en hun individuele risico’s, ziekten
en afwijkingen en niet over bevol-
kingsonderzoek bij alle zwangeren,
wat doorgaans wordt uitgevoerd
door de eerste lijn. De NVOG heeft
dan ook samen met de KNOV en
Zorgverzekeraars Nederland een
gedetailleerd tariefverzoek inge-

diend, wat heeft geleid tot de
huidige vaststelling door de Zorg-
autoriteit (voorheen CTG) van 3
Overige Producten (OP’s) voor NT-
meting, SEO en de counseling bij
beiden. Voor gedetailleerde infor-
matie verwijzen wij naar de
NVOG-website. De activiteiten
worden meestal door speciaal daar-
toe opgeleide en gecertificeerde
echoscopisten ,verloskundigen of
artsen gedaan.De rol van de gynae-
coloog hierbij is doorgaans beperkt
en spitst zich vooral toe op oplei-
ding, supervisie en kwaliteitscon-
trole. De samenstelling en de hoog-
te van het tarief bestaat dan ook
vooral uit personeelskosten en
houdt hier dan ook rekening mee.
Het beginnen zonder goede regel-
geving en tarief lijkt wel aardig
voor huidige zwangeren maar is
toch nogal dom gebleken en zorgt
nu overal voor hoge kosten zonder
inkomsten en administratieve en
organisatorische chaos. Deze pro-
blemen lijken nu opgelost maar zijn
dat allerminst. De overheid heeft
weer een aantal onnavolgbare mit-
sen en maren verwerkt in de tarief-
beschikking, zodat we moeten
vrezen dat de chaos nog wel even
blijft. Allereerst is de beschikking
per 1/1/06 terugwerkend maar pas
effectief en uitvoerbaar in de auto-
matisering van het ziekenhuis per
1/1/07. Er moeten dus heel wat
declaraties worden opgeschort en
er moet worden heronderhandeld
over al verricht werk. Bovendien

moet de uitvoerder/declarant
vergunning hebben volgens de
WBO voor dit bevolkingsonder-
zoek. Deze vergunningen zijn door
de centra en hun satellieten aan-
gevraagd maar nog niet verleend.
Tot verlening van de complete ver-
gunningen mag nu alleen worden
gedeclareerd via de zorgverzeke-
raars voor een subgroep van de
screeningen: de zwangeren boven
de 36 jaar. De Minister noemt dit
‘screening op medische indicatie’
en introduceert daarmee een con-
tradictie op zich, blijkbaar niet op
de hoogte van het fundamentele
verschil tussen screening en dia-
gnostiek.. Bij Down-screening zou
nog wat te zeggen kunnen zijn voor
beperking tot zwangeren boven 36
jaar. Bij het SEO is dit een onzinnige
en onjuiste beperking. Het algeme-
ne risico op congenitale afwijkin-
gen is immers niet zo afhankelijk
van de leeftijd. Wij zullen dus weer
met spoed moeten aandringen op
aanpassing van de regeling om
deze direct toegankelijk te maken
voor alle zwangeren zoals bevol-
kingsonderzoek ook bedoeld is. 
Wij hopen op verbetering van de
regelgeving en werken hier hard
aan. Voor de gemiddelde zwangere
blijft de nuttige, door de overheid
beloofde en aangeprezen SEO
screening op aangeboren afwijkin-
gen tot nader order nog even niet
bereikbaar en beschikbaar.     

PS     

bestuur@nvog.nl

Van de bestuurstafel
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planting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de
uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
komsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing
van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefe-
naars van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking
komende organen en instanties.
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Tijden veranderen. Ik moet beken-
nen dat ik geen klassieke opleiding
heb gehad en dus de Griekse en
Latijnse spreuken waarmee onze
hoofdredacteur zijn editorial
opleukte veelal niet begreep.
Gelukkig is Google behulpzaam. Ik
vraag me af of het hem lukt mijn
spreuk te googelen…

Dinsdag was de ‘kick off’ van IN
VIVO: het project waarmee de nieu-
we curricula voor de opleiding tot
gynaecoloog en kinderarts worden
geïmplementeerd. De opleiding
gaat op de schop en de kartrekkers
waren het er over eens dat die
opleiding niet alleen beter zal wor-
den maar ook leuker, voor zowel de
AIOS als de opleider. Ook in 1791
waren dat volgens Houtzager al de
twee belangrijkste motieven om de
praktische verloskundigenoplei-
ding te veranderen: ter verbetering
van de ‘luyster en roem’ diende het
Leidse onderwijs in de geneeskun-
de ingrijpend te veranderen. Geldt
de varkenscyclus dan écht overal?

De nieuwe opleiding past, zo staat
in HOOG te lezen, beter in de
moderne wereld en leidt specialis-
ten op volgens de normen en waar-
den van die nieuwe wereld. In die
moderne wereld moet je je toets-
baar opstellen en moet je flink
reflecteren. Collega Admiraal
beschrijft het stokpaardje van de
Orde voor Medisch Specialisten:
het IFMS-project (Individueel Func-

tioneren Medisch Specialisten). De
heren en dames specialisten moeten
‘met de billen bloot’, niet als maat-
schap of vakgroep, zoals tijdens de
kwaliteitsvisitaties, maar op de
man af en individueel. Diezelfde
orde heeft overigens eenzijdig en
zonder aankondiging de subsidies
voor het kwaliteitsbeleid stopgezet.
Dat ziet er in mijn ogen uit als een
gebrek aan reflectie, maar ik ben
benieuwd wat de feedbackinstru-
menten van de IFMS concluderen.

In die moderne wereld wordt, zo
lijkt het soms, alleen waarde
gehecht aan opmerkingen, uit-
latingen en conclusies die voort-
komen uit de resultaten van 
onderzoek met een gevalideerd
instrument. Nuance en weten-
schappelijke onderbouwing voeren
de boventoon in de opinie. Met zijn
allen worden we in het keurslijf van
de moderne wereld geperst. Van de
Ploeg, Lonkhuijzen en Pelinck doen
hun stropdas af en roepen op tot
anarchie en het verbannen van de
opmerking ‘daar is geen evidence
voor’. Ze doen een hartstochtelijke
oproep niet de beleidsbeslissingen
louter en alleen te maken op basis
van ‘de bewijzen’ maar daarbij de
status en voorkeur van de patiënte
te betrekken. Het lijkt een open
deur maar die open deur die moest
worden ingetrapt zat wel mooi op
slot. Dankzij de oplettendheid van
het drietal jonge honden uit het
Noorden staat die deur weer even

open. Kijk even naar binnen en ik
beloof je dat de prachtige wereld
van de geneeskunst zich voor je
openbaart. En met behulp van wat
reflectie behoed je jezelf voor al te
veel artistieke vrijheid.

Niet alleen de dokter wordt in een
keurslijf geperst: ook de patiënt
moet aan meer en meer voorwaar-
den voldoen voordat er wordt over-
gegaan tot behandeling. Zo zouden
we alle rokende vrouwen IVF
moeten onthouden 
(www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws). 
Dat lijkt niet meer van deze tijd: in
het licht van de geneeskunst vol-
gens Van de Ploeg moeten we alle
beschikbare kennis op een rijtje zet-
ten et cetera. In Utrecht wordt de
patiënt echter de deur gewezen die
net is opengetrapt: binnen mag
immers niet gerookt worden.

In de tijd dat de EBM de vaginale
stuit in de ban lijkt te doen verhaalt
collega Verhoeven ons over Erich
Bracht en de naar hem vernoemde
handgreep. Gelukkig wordt de LVR
aangepast zodat we nog beter de
uitkomst van de stuitbevalling kun-
nen monitoren om daarover te
reflecteren.

Al met al is er sinds de introductie
van ‘luyster en roem’ in de oplei-
ding uit 1791 veel veranderd: de
tiid hâldt gjin skoft. 

Editorial
‘De tiid hâldt gjin skoft’
COR DE KROON
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INLEIDING

Op 15 december 2005 vond in Rot-
terdam een symposium ‘Onvoltooid
toekomende tijd’ plaats, dat georgani-
seerd werd door de afdeling Verlos-
kunde en Prenatale Geneeskunde
van het Erasmus MC en de Stich-
ting Dilemma (www.Stichting-
dilemma.nl). De Stichting Dilemma
is een initiatief van de Nederlandse
Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie en de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskun-
de. Het doel van deze stichting is
ouders en zorgverleners belange-
loos hulp te bieden bij vragen over
leven en dood bij de medische
behandeling van ernstig zieke of
gehandicapte pasgeborenen of
ongeborenen. Op het symposium
stonden de medische, ethische,
juridische en persoonlijke dilem-
ma’s rondom zwangerschap en
aangeboren afwijkingen centraal en
in dit artikel wordt hierover verslag
gedaan. 

Standaard echoscopie bij twintig
weken nader beschouwd: diagnose
van een buikwanddefect: spreker:
T.E. Cohen-Overbeek, arts prenatale
geneeskunde, Erasmus MC, Rotter-
dam.
In naar schatting 3–4% van de
zwangerschappen is er een ernstige
aangeboren afwijking. Met echo-
scopie kan theoretisch in ongeveer
de helft daarvan de afwijking reeds
vroeg in de zwangerschap worden
vastgesteld. 
Als illustratie diende het buik-

wanddefect. De twee meest voor-
komende buikwanddefecten zijn de
omphalocele en de gastroschisis.
Een omphalocele is een defect van
de ventrale buikwand in de umbili-
cale ring, waarbij abdominale
organen zich buiten de buikwand
bevinden. De cele bestaat uit een
stevig bindweefselvlies; de buik-
inhoud staat daardoor niet in direct
contact met het vruchtwater. In
50–70% is er tevens sprake van een
afwijkend karyogram en/of geasso-
cieerde afwijkingen. Foetussen met
een geïsoleerde omphalocele heb-
ben een overlevingskans van 95%,
terwijl degenen met een omphalo-
cele en geassocieerde afwijkingen
slechts een overlevingskans van
15% hebben.
Bij een gastroschisis is er paramedi-
aan een defect in de buikwand,
waardoor de darmen zich vrij in de
amnionholte bevinden. Bij deze
afwijking is er 21% kans op bijko-
mende afwijkingen; de kans op een
chromosoomafwijking is echter niet
verhoogd. Wel is er sprake van 10%
kans op een intra-uteriene vrucht-
dood; de prognose na de geboorte
is redelijk tot goed (85–95% over-
levingskans). De belangrijkste
prognostische factor voor neonatale
morbiditeit en mortaliteit is het
voorkomen van een darmatresie.
Deze ernstige afwijkingen kunnen
in de prenatale periode echosco-
pisch goed worden gedetecteerd.
Als in een tweedelijnscentrum de
verdenking op een dergelijke af-
wijking rijst, dient de patiënte te
worden doorgestuurd naar een

derdelijnscentrum. Met de aan-
staande ouders zullen vervolgens
de etiologie, de mogelijk genetische
achtergrond, de prognose en het
behandelingstraject worden be-
sproken. De counseling over de
afwijking en de behandeling na de
geboorte gebeurt door een kinder-
chirurg. Voor de 24e week kunnen
de ouders beslissen of zij de zwan-
gerschap willen beëindigen. Bij een
geïsoleerde omphalocele besluit 6%
van de ouders de zwangerschap
niet te continueren. Bij een geasso-
cieerde afwijking of een abnormaal
karyogram ligt dit percentage aan-
zienlijk hoger, namelijk respectieve-
lijk 16% en 21%. Bij een geïsoleerde
gastroschisis ligt het percentage op
2%. 
Maar als ouders besluiten tot conti-
nuering van de zwangerschap, wat
zijn dan de postnatale problemen
waar kinderen en ouders met een
buikwanddefect mee te maken
krijgen? Hierover sprak S.J. Gischler,
kinderarts-intensivist van het
ErasmusMC, Rotterdam.
Bij kinderen met een gastroschisis
wordt de buikwand primair/secun-
dair gesloten. Door inflammatie
van de darm zijn deze kinderen in
eerste instantie afhankelijk van
parenterale voeding die wordt toe-
gediend via een centrale lijn, met
als gevolg risico’s van lijninfecties
en leverinsufficiëntie. Er zijn fre-
quente langdurige ziekenhuis-
opnames, soms gevolgd door
vertraagde psychomotore ontwik-
keling; deze langdurige ziekenhuis-
opnames kunnen ook hechtings-

Onvoltooid toekomende tijd: 
over dilemma’s rondom 
zwangerschap en aangeboren
afwijkingen
E.W.M. GRIJSEELS, 

ARTS PRENATALE DIAGNOSTIEK, ERASMUS MEDISCH CENTRUM, ROTTERDAM
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problemen bij de ouders geven.
Bij kinderen met een omphalocele
wordt de cele primair gesloten of
men laat de cele dichtgranuleren
om hem dan in een later stadium
alsnog te sluiten. Deze kinderen
worden soms langdurig beademd
als gevolg van longhypoplasie en
het ontbreken van efficiënte buik-
musculatuur. Ook deze kinderen
moeten vaak meerdere operaties
ondergaan, er zijn frequente lang-
durige ziekenhuisopnames, veelal
gevolgd door vertraagde psycho-
motore ontwikkeling, en er kunnen
hechtingsproblemen bij de ouders
zijn.
Er is dus een hoge draaglast voor
zowel de ouders als het kind, zoals
frequente diverse polikliniekbezoe-
ken, veel verschillende en elkaar
tegensprekende adviezen, een
gebrek aan structurele follow-up,
onvoldoende zorg voor de patiënt
als geheel en voor de langetermijn-
kwaliteit van leven, en onvoldoen-
de aandacht voor de kwaliteit van
leven van de ouders. 
Goede informatie, zowel pre- als
postnataal is essentieel voor de
ouders om tot goede besluitvor-
ming te komen en om zich voor te
bereiden op het behandeltraject.
Deze conclusie werd ondersteund
door het verhaal van ouders over
hun kind met een ernstig buik-
wanddefect.
Er wordt een grote nadruk gelegd
op de prenatale echoscopie, maar
hoe betrouwbaar is dit onderzoek
en wat zijn de garanties voor
kwaliteit? Hierover betoogde dr.
C. Brezinka, gynaecoloog, Erasmus
MC, Rotterdam.
Uit de Eurocatstudie bleek dat de
prenatale detectie van een buik-
wanddefect ongeveer 92% bedraagt
in landen als Spanje, Frankrijk,
Duitsland, Engeland en Italië;
echter in Nederland bedraagt dit
percentage slechts 63%. Hoe is dit
verschil te verklaren? De twintig-
wekenecho werd tot voor kort in
Nederland niet standaard aan
iedere zwangere aangeboden, ter-
wijl dit in veel ons omringende
landen al jaren wel het geval is. Het
gevolg daarvan is dat in Nederland
geen expertise en consensus over
voorwaarden voor echoscopisch
onderzoek is opgebouwd. De
kwaliteit van het echoscopisch
onderzoek hangt af van opleiding,
competentie, apparatuur, en perma-

nente nascholing. Hoe is dit nu in
ons land en in andere landen gere-
geld?
In Nederland zijn wel enkele oplei-
dingen, maar daarbij ontbreekt het
veelal aan de hands-on-training.
Hoeveel uren onderwijs moet je
volgen om een goede echoscopist te
worden? In Nederland bestaat de
door de Fetal Medicine Foundation
verplichte NT certificering, geba-
seerd op een aantal op kwaliteit
beoordeelde echoplaatjes en een
theoretische cursus. Na het behalen
van deze certificering is eerste-
trimesterkansberekening mogelijk
door de echoscopist. Tevens wor-
den er na het volgen van een cursus
certificaten uitgereikt, maar meer is
er niet. In Duitsland, bijvoorbeeld,
bestaat een hele reeks cursussen,
georganiseerd door de Duitse ver-
eniging voor echoscopie. Pas na het
behalen van een bepaald certificaat
krijgt de arts van de ziektekosten-
verzekeraar het echoscopisch
onderzoek gedeclareerd. Met ande-
re woorden, zonder officieel certifi-
caat geen betaling!
In Nederland wordt de hertraining
en hercertificering geheel overgela-
ten aan het initiatief van de echo-
scopist. Er is geen gestandaardi-
seerde opleiding, dus ook geen
heropleiding of nascholing. In
Zwitserland is men verplicht zich
elke vijf jaar te laten herregistreren.
Daar controleren de ziektekosten-
verzekeraars ook de kwaliteit van
de echoapparatuur om er  zeker
van te zijn dat de patiënt adequaat
wordt onderzocht. In sommige
landen wordt ook sterk op de
communicatie met de patiënt gelet
(zo bestaan er in Zwitserland spe-
ciale communicatiecursussen voor
artsen). Dit alles moet in Nederland
nog worden opgezet. Gezien de
recente veranderingen als gevolg
van het standaard aanbieden van
een twintigwekenecho aan iedere
zwangere, heeft de NVOG een
modelprotocol uitgebracht met
kwaliteitseisen voor echoscopisch
onderzoek ter detectie van foetale
afwijkingen.

Hoe komen de medische besluit-
vorming en de rol van de – aan-
staande – ouders tot stand?
H.H. Bijma (AIO obstetrie en gynae-
cologie, Erasmus MC, Rotterdam)
stelde, dat met het toenemen van
de technologische ontwikkelingen

ook de mogelijkheden voor levens-
verlengende behandeling van ern-
stig zieke/gehandicapte (on-)gebo-
ren kinderen toeneemt. Ouders
spelen in de beslissingen rondom
levensbeëindiging van hun kind
een grote rol. Hierbij speelt het vin-
den van een balans tussen de
erkenning van de ouderlijke auto-
nomie enerzijds en het voorkomen
van (onnodige) emotionele belas-
ting anderzijds een grote rol. 
Er bestaan verschillende modellen
met betrekking tot besluitvorming.
Bij het paternalistische model is er
sprake van eenrichtingsverkeer: de
arts geeft de patiënt informatie, en
de beslissingen worden door de
arts genomen. Bij het informed
decision-making-model is er sprake
van een dialoog tussen arts en
patiënt, maar de beslissingen
worden uiteindelijk door de patiënt
genomen. Bij de shared decision-
making is er eveneens sprake van
een dialoog tussen arts en patiënt,
maar het overleg en de beslissingen
liggen bij zowel de arts als de
patiënt. De arts geeft de medische
informatie, de ouders geven hun
persoonlijke opvattingen en hieruit
volgt een gezamenlijk besluit.
Ouders nemen hun besluit op ratio-
nele gronden (hoe groot is de kans
op, waar kan ik nadere informatie
vinden) of op intuïtieve gronden,
waarbij met name emoties een
grote rol spelen. Men streeft bij
end-of-life-beslissingen besluit-
vorming volgens het model van de
shared decision-making na. Maar of
dit reëel is?
In de prenatale periode spelen er de
volgende end-of-life-beslissingen:
zwangerschapsbeëindiging bij
foetus met ernstige congenitale
afwijkingen of een obstetrisch non-
interventiebeleid, waarbij afgezien
wordt van obstetrische handelingen
bij een foetus met een slechte prog-
nose. Dan hebben we met twee
patiënten te maken, moeder en
kind, waarop de besluitvorming
wordt gebaseerd. De wettelijke
termijn van 24 weken voor zwan-
gerschapsafbreking speelt een rol
en bovendien is de besluitvorming
gebaseerd  op een behoorlijke mate
van onzekerheid ten aanzien van
de diagnose en prognose. 
Er is zodoende een grote variatie
aan mogelijke keuzes, hetgeen de
shared decison-making bemoeilijkt.
In de neonatale periode hebben we
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alleen met het kind te maken, en
zijn de ouders plaatsvervangend
verantwoordelijk voor hun kind.
Ook hier lijkt de shared decision-
making het beste model van
besluitvorming, doch er is veel
variatie in risicoperceptie, opvattin-
gen en rationele versus intuïtieve
besluitvorming, hetgeen ook de
shared decison-making bemoeilijkt.

De juridische dilemma’s werden
toegelicht door mr. E.J.C. de Jong,
advocaat KBS Advocaten, Utrecht.
Baby Kelly had niet geboren willen
worden. Zij kwam zwaar gehandi-
capt ter wereld en bleek een zeld-
zame chromosoomafwijking te
hebben. Vanwege een belaste
familieanamnese hadden de ouders
van Kelly om prenatale diagnostiek
gevraagd, wat niet werd gehono-
reerd door de verloskundige.
Derhalve was er sprake van on-
gewenst leven door de ogen van de
ouders en men verzocht om
schadevergoeding. Wat zijn nu de
juridische uitgangspunten voor
schadevergoeding?
Als eerste geldt: iedereen draagt
zijn eigen schade, ook indien ver-
oorzaakt door een ander, tenzij er
sprake is van een fout van een
ander (aansprakelijkheid). 
Ten tweede: er is een rechtsplicht
tot schadevergoeding, indien er
sprake is van een wanprestatie, er
schade is en een causaal verband
aantoonbaar is. Kortom, wie stelt,
dient te bewijzen.
Bij medische aansprakelijkheid
wordt nagegaan of het handelen in
strijd is met de zorgvuldigheid die
een bekwaam vakgenoot onder
gelijke omstandigheden zou
betrachten. Bij de berekening van
de schade wordt een vergelijking
gemaakt tussen de situatie met
beroepsfout (reëel) en situatie zon-
der beroepsfout (fictief). 
De Hoge Raad stelde in 1997 dat
een kind als zodanig voor de
ouders schade op kan leveren: de
(extra) opvoedingskosten vormen
een vermogensschade; het kind zelf
is geen schade. Indien er een
medisch verwijtbare fout wordt
gemaakt, is de betrokken hulp-
verlener aansprakelijk voor de
schade van ouders en kind.
Het bijzondere van het baby Kelly-
arrest is dat de ouders schadever-
goeding voor Kelly zelf wilden:
baby Kelly had zelf niet geboren

willen worden. Er is sprake van een
beroepsfout, er is schade en er is
een causaal verband. Maar mag je
als ouders zeggen dat Kelly niet
geboren had willen worden en hoe
berekent men de schade? Immers,
de vergelijkende situatie is: gehan-
dicapt versus niet-leven en dan
heeft niet-bestaan meer waarde dan
bestaan met een handicap. Op deze
vergelijking valt geen antwoord te
geven. De Hoge Raad hanteerde
daarom een ander criterium voor
de schadevergoeding, namelijk het
leven veraangenamen voor Kelly.
De ouders kregen de claim voor
schadevergoeding toegewezen.

Een recente ontwikkeling is de
opzet van het Gronings protocol,
dat richtlijnen geeft voor beslissin-
gen rond levenseinde van zieke
pasgeborenen: hierover sprak dr
A.A.E. Verhagen, kinderarts, Univer-
sitair Medisch Centrum Groningen.
Van de tweehonderdduizend pas-
geborenen overlijden er jaarlijks
duizend, van wie 65% na vooraf-
gaand medisch handelen. Beslissin-
gen rondom voortzetting van
behandeling van ernstig zieke
pasgeborenen is een van de moei-
lijkste problemen in de neonatolo-
gie. Er zijn drie groepen kinderen te
onderscheiden, bij wie beslissingen
rondom levensbeëindiging spelen.
De eerste groep betreft kinderen
met een letale afwijking en/of
kansloze prognose, zoals pas-
geborenen met een ernstige long-
hypoplasie. Hierbij wordt medisch
ingrijpen zinloos geacht. De tweede
groep betreft kinderen die kunnen
overleven, maar bij wie de kwaliteit
van leven laag is, zoals kinderen
met een holoprosencephalie of
iatrogene neurologische schade. Zij
overlijden als de behandeling
wordt gestaakt. In de derde groep
vallen kinderen met een slechte
prognose, die niet afhankelijk zijn
van medische technologie, doch
ernstig lijden zonder kans op ver-
betering, zoals kinderen met een
ernstige vorm van epidermolysis
bullosa.
Het staken van de behandeling
voor pasgeborenen in de eerste
groep is veelal acceptabel voor
iedereen: voortzetting van hande-
len leidt slechts tot toename van
lijden zonder enig voordeel voor
het kind. Bij de tweede groep over-
legt de arts met de ouders, teneinde

voortzetting van de behandeling te
heroverwegen, waarbij overleving
en kwaliteit van leven (communica-
tie, lijden, afhankelijkheid, auto-
nomie, persoonlijke ontwikkeling)
meewegen. De mening van de
ouders speelt hierin een doorslag-
gevende rol. De derde groep betreft
kinderen met ernstig lijden bij wie
geen vooruitgang is en het lijden
niet kan worden opgelost. Bij
sommige pasgeborenen lijkt levens-
beëindiging humaner dan voort-
zetting van leven. Euthanasie is in
feite niet mogelijk, omdat het niet
geschiedt op verzoek van de
patiënt. Levensbeëindiging bij pas-
geborenen is strafbaar volgens het
Wetboek van Strafrecht en indien
men besluit tot actieve levensbeëin-
diging dient dit altijd – achteraf – te
worden gemeld aan de Officier van
Justitie. Echter niet alle gevallen
worden gemeld uit angst voor ver-
volging. Teneinde levensbeëindi-
ging bij pasgeborenen zorgvuldiger
te maken, werd in 2002 een lokaal
protocol (Gronings protocol)
gemaakt in samenwerking met een
Officier van Justitie, waarin alge-
mene richtlijnen en specifieke eisen
voor levensbeëindiging en imple-
mentatie werden beschreven. Deze
richtlijnen werden gebaseerd op
twee rechtszaken en analyse van 22
gemelde cases. Er moet voldaan
worden aan vijf eisen, zoals zeker-
heid omtrent diagnose en prognose,
ernstig lijden zoals beoordeeld door
een onafhankelijke arts, instem-
ming van ouders, en uitvoering van
de procedure overeenkomstig de
geaccepteerde medische standaard.
Vervolgens wordt het verzoek tot
actieve levensbeëindiging voorge-
legd aan een deskundigencommis-
sie, bestaande uit artsen, een jurist
en een ethicus. Met de implementa-
tie van dit protocol beoogt men een
verbeterde aanvaardbaarheid en
zorgvuldigheid van actieve levens-
beëindiging en optimalisatie van
melding en toetsing. 
Echter, de beoordeling van
ondraaglijk lijden kan sterk ver-
schillen, zo werd betoogd door
T.H.R. de Jong, kinderneuroloog in het
Erasmus MC, Rotterdam.
Als voorbeeld werd de argumen-
tatie voor actieve levensbeëindiging
bij pasgeborenen met een spina
bifida besproken. Een criterium
voor actieve levensbeëindiging is
dat er sprake moet zijn van
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ondraaglijk lijden. Echter, voor de
definitie van ondraaglijk lijden zijn
geen objectieve en wetenschappe-
lijk gevalideerde maatstaven voor-
handen. Pasgeborenen met een
spina bifida zijn volgens de spreker
nauwelijks discomfortabel en heb-
ben geen/nauwelijks pijn: er is
geen sprake van acuut ondraaglijk
lijden en indien er wel ‘discomfort’
is, dan is dit goed te bestrijden.
Acute levensbeëindiging lijkt dan
eerder een preventieve handeling te
zijn om toekomstig lijden te voor-
komen. Bovendien staat in de Uni-
versele Rechten van de mens dat
iedereen recht heeft op leven, en
gelijk behandeld dient te worden.
Dit is niet terug te vinden in de
argumentatie rondom actieve
levensbeëindiging, waarin eenzelf-
de afwijking verschillend benaderd
kan worden.
Dit illustreert hoe moeilijk deze
problematiek is.

BESCHOUWING

Op het symposium stonden de
verschillende dilemma’s die een rol
spelen bij zwangerschapsbeëindi-
ging bij foetus met ernstige conge-
nitale afwijkingen of bij levens-
beëindiging van ernstig zieke
pasgeborenen, centraal.
In de prenatale periode spelen
dilemma’s rondom zwangerschaps-
beëindiging een rol, waarbij juri-
disch de wettelijke termijn van 24
weken meeweegt. Medisch gezien
is er onzekerheid ten aanzien van

diagnose en prognose, en moreel
zijn er verschillen in de perceptie en
opvattingen van ouders en artsen
welke afwijking een zwanger-
schapsafbreking al dan niet recht-
vaardigt.
In de postnatale periode spelen
beslissingen rondom levensbeëindi-
ging van het ernstig zieke kind een
grote rol. Er is postnataal een hoge
draaglast voor ouders; er spelen
vragen rondom de langetermijn-
kwaliteit van leven van zowel kind
als ouders. Bij beslissingen rondom
levensbeëindiging is het belangrijk
te bepalen bij welke groep ernstig
zieke kinderen levensbeëindiging
gerechtvaardigd lijkt en bovenal
hoe deze beslissing tot stand is
gekomen. 
Ten slotte kwamen in de discussie,
die geleid werd door dr. S. Vathorst,
ethicus Erasmus MC Rotterdam, een
aantal ouders aan het woord, die
zelf voor een moeilijke beslissing
rondom zwangerschapsbeëindiging
of levensbeëindiging van hun kind
hadden gestaan. Zij concludeerden
dat het voor hen heel belangrijk is
geweest dat er goed naar hen
geluisterd werd. Bovenal bena-
drukten zij dat een besluit voor
zwangerschapsafbreking of levens-
beëindiging met name genomen
wordt uit liefde voor het kind.
Het symposium had als doel de
verschillende aspecten die een rol
spelen bij beslissingen rondom aan-
geboren afwijkingen, te belichten.
De organisatoren zijn in deze opzet
goed geslaagd. 

SUMMARY
The dilemma’s emerging from either pre- or
postnatal detection of fetus or infants with
severe congenital anomalies were the central
themes of a one-day symposium that was held
in Rotterdam in December 2005. The decision
for the termination of pregnancies complicated
by severe fetal congenital malformations and
end-of-life decisions concerning infants with
incurable conditions is besieged by medical,
legal and moral concerns. Accurate diagnosis
and subsequently, best possible information
about the potential benefits and limitations of
therapy, and information on prognosis, are
crucial for expert clinical decision-making. In
the latter context, the role of parents is indis-
pensable.

TREFWOORDEN
dilemma’s, aangeboren afwijkingen, levens-
beëindiging, Groningen protocol, aan-
sprakelijkheid
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INLEIDING

De methode van Bracht werd twee
decennia na introductie als een van
de grootste verworvenheden van
de toenmalige verloskunde be-
schouwd 1. De vroege neonatale
sterfte als gevolg van de geboorte
in stuitligging daalde bij een
geboortegewicht boven 2000 gram
van 3,5% naar 2 %, en bij succes-
volle toepassing zelfs tot 1,16% 6,7.
Voordien werd de baring in stuit-
ligging aan de natuur overgelaten
tot de stuit geboren was, waarna in
Leiden altijd, en in Utrecht en
Amsterdam bij stagnatie partieel
geëxtraheerd werd. 
Mede aanleiding tot dit eponiem
zijn de tijdens de cursus Stuit-
ligging en Schouderdystocie vaak
gestelde vragen over de zinvolheid
van routinematige expressie en/of
episiotomie, en van de oorspron-
kelijke methode afwijkende op-
vattingen. 
Achtereenvolgens komen aan de
orde: 1. beschrijving van de metho-
de 2. een biografie van Bracht 
3. ooggetuigenverslag van de eerste
demonstratie uit het Berlijn van
1935.

1. OORSPRONKELIJKE
METHODE

Achtergronden 
Bracht demonstreerde zijn methode
tijdens het congres van de Gynae-
cologenvereniging in Berlijn op
4 oktober 1935, en op het Wereld-
congres voor Verloskunde en
Gynaecologie in Amsterdam in mei
1938 2,3,13. Hij vertoonde daarbij
foto’s en een film. Het was hem
opgevallen dat de levenskansen
voor het kind in stuitligging af-
namen naarmate de verleende
kunsthulp groter en het tijdstip
waarop dit gebeurde eerder was.
Hij observeerde het geboorte-
mechanisme door meer aan de
natuur over te laten. Mogelijk was

hij op de hoogte van de ervaring
van etnologen, dat indien de vrouw
in knie-elleboogligging bevalt, de
zwaartekracht de spontane uitdrij-
ving van het kind in de hand werkt.
Telkens zag hij, dat bij rugligging
van de vrouw, het hele kinderlijke
lichaam als het ware als een geslo-
ten cilinder met de lordotisch
gekromde rug naar voren roteert,
terwijl gelijktijdig de stuit steeds
meer het onderste deel van de buik
van de moeder nadert. De stuit
maakt als het ware een boogvormi-
ge beweging in de lucht naar
boven.
De aan de buikzijde van het kind
gelegen benen komen spontaan
naar buiten. Ook de tegen de borst
gedrukte armen komen ongeveer
gelijktijdig spontaan uit de vulva.
Dit fysiologisch baringsmechanis-
me zal in rugligging van de vrouw
uiteindelijk worden tegengewerkt
door de zwaartekracht waarbij de
stuit naar beneden zakt en de ont-
wikkeling van de schouders en het
hoofd zal stagneren. Daarom zal
hulp bij een stuitbevalling in rug-
ligging meestal nodig zijn. Bracht
volstond met zijn handgreep door
deze cilinder dan te omvatten en
diens rotatie om de symfyse te
bevorderen, terwijl een helper door
druk van buitenaf de buikpers
ondersteunde. Meestal, maar lang
niet altijd, gaf hij daarbij een
‘chloroformroesje’.
Door de rug van het kind vanaf het
begin na de geboorte van de stuit
naar voren te geleiden liet Bracht
de schouders in de dwarse afme-
ting van de bekkenuitgang passe-
ren, terwijl die schouderpassage
zonder die geleiding van de rug
naar voren, van nature in de voor-
achterwaartse afmeting van de
bekkenuitgang plaatsvindt.
Brachts opvatting dat de schouders
de bekkenuitgang in de dwarse
afmeting zouden passeren kwam
niet overeen met de heersende
opvatting dat dit in de voor-achter-

waartse afmeting het geval was.
Bracht had zich juister uitgedrukt
door te zeggen, dat de schouders in
de dwarse afmeting kunnen door-
snijden, als de zwaartekracht wordt
uitgeschakeld, door de romp van
het kind naar de buik van de moe-
der te leiden 6.

Spontaan komt daarna de kin in de
vulva en snijdt het gelaat en het
voorhoofd door. Zonder dit expli-
ciet te vermelden beschreef Bracht
het mechanisme van de onvol-
komen stuitligging, maar hij paste
zijn methode ook toe bij de andere
vormen van stuitligging.

Volgens Brachts hypothese heeft
zijn handgreep, behalve dat deze
het natuurlijk mechanisme bevor-
dert, een specifieke werking. Het
omvatten met de handen vormt het
kinderlichaam als het ware tot een
compacte cilinder om. Daardoor
zouden de armen makkelijker in
een natuurlijke houding blijven en
bovendien zou er door deze wijze
van omvatten in het kinderlichaam
een zekere spanning ontstaan,
waardoor het een voor de pers-
weeën gemakkelijker uit te drijven
object wordt 6. 
Brachts eigen literatuurbeschrijvin-
gen van de handgreep zijn vrij
summier en weinig gedetailleerd 2,3.
De beschrijvingen door tijdgenoten
als Plentl 9 en Hoogeveen 6 en de
afbeeldingen in leerboeken, disser-
taties en fantoomklappers berusten
dus deels op eigen waarnemingen
en interpretaties van zijn film,
demonstraties en mondelinge over-
levering.

Uitvoering van de methode: de
handgreep van Bracht geschiedt
volgens Hoogeveen als volgt 6: na
de spontane geboorte van de stuit
wordt deze met twee handen
omvat, waarbij de duimen op de
achtervlakte van de bovenbenen
liggen en de handpalmen en vin-

Eponiemen

Methode van Bracht – 70 jaar 
A.T.M. VERHOEVEN
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gers om de stuit heen. Als de rug
niet spontaan naar voren draait –
hetgeen vaak het geval is – dan
wordt deze rotatie naar voren
bewerkstelligd door de om de stuit
liggende handen (afbeelding 1).

Zonder te trekken volgen de
handen de beweging van de stuit
en drukken zij die in de richting
van de buik van de moeder. Daar-
door wordt de rotatie van de romp
om de symfyse bevorderd (afbeel-
ding 2).

De assistent(e) staat naast het
verlosbed met het gezicht naar het
voeteneinde. Hij/zij legt beide
handen met de polsen tegen elkaar
op de fundus uteri, zodanig dat de
duimen naar voren en de vingers
opzij wijzen. In het begin van een
wee omvatten beide handen de
fundus uteri en oefenen gelijk-
matige druk naar beneden uit in de
richting van de bekkenas. De druk
mag alléén tijdens een wee worden
uitgeoefend en uitsluitend met de
vlakke hand. Buiten een wee heeft
druk geen uitwerking; bovendien
zou de placenta kunnen loslaten. 
Als de rotatie van de rug naar
voren bijna volledig is, wordt het
kind tegen de symfyse van de moe-
der aan gehouden, niet gedrukt. De
stuit wordt dan door middel van
een constante, niet sterke, opwaarts
gerichte druk om de symfyse heen
geroteerd, waarbij de romp van het
kind ten slotte bijna de buikwand
van de moeder raakt. De hierbij uit-
geoefende kracht moet gelijk zijn
aan de zwaartekracht, dat wil zeg-
gen gelijk aan het gewicht van dat
deel van het kind dat al geboren
is 9. Enkel en alleen het vasthouden
in deze positie, samen met het

effect van de weeën en de suprapu-
bische expressie zijn voldoende om
de geboorte te bewerkstelligen.
Terwijl de romp verder naar buiten
komt, worden de armen spontaan
geboren. Spoedig erna verschijnt de
kin in de vulva; het gelaat en het
voorhoofd snijden in zonder
inwendige handgreep, maar wel
onder blijvende expressie door de
assistent, en over het perineum
naar buiten.

Het essentiële van de methode is
dat de natuurlijke beweging van
het kinderlichaam in de richting
van het verlengde van het barings-
kanaal ondersteund wordt, en dat
in plaats van tractie naar beneden,
juist van bovenaf op het uit te drij-
ven kind een kracht wordt uitgeoe-
fend door persweeën ondersteund
door expressie. De helper verricht
door het geven van expressie het
belangrijkste werk: de accoucheur
zorgt er door het kind naar de buik
van de moeder te begeleiden, als
het ware alleen voor dat het kind
niet op de grond valt!
Bij multiparae wordt het kind vaak
alleen al door deze druk van boven
geboren.

De methode van Bracht bestaat dus
uit twee delen: 1. de expressie vol-
gens Kristeller door een helper, en
2. de handgreep van Bracht. Men
spreekt daarom over de methode
van Bracht, waarvan de handgreep
slechts een onderdeel vormt!
De ratio van de expressie is een
sneller beloop waardoor minder
kans op asfyxie en minder kans op
opgeslagen armpjes 4. Door de druk
op het in de fundus uteri gelegen
hoofd en tegendruk van het
baringskanaal wordt de in de baar-

moeder normaal bestaande kyfose
van het kind versterkt. De gekruiste
armen liggen dan in de ruimte voor
de borst en buikholte. Die intra-ute-
rine voorkeurshouding van flexie
van de ellebogen werd recent echo-
scopisch bevestigd 10. Bovendien
blijft het hoofd door expressie
gebogen en wordt niet gedeflec-
teerd 5. Bracht schrijft daarover: ‘Da
die Bauchpresse der Frauen der Kul-
turländer die bei eben diesen Frauen
rigiden Weichteile des Beckenbodens
nicht genügend schnell zu überwinden
imstande ist, wird während und vol-
lends nach Geburt des Steisses einen
kurze, aber volle Cloroformmaske gege-
ben und die Geburt der oberen
Rumpfhälfte durch energische Christel-
lerhilfe kräftig unterstützt’ 2. En in
1938: ’Während die Hebamme oder
eine andere Assistent durch leichten
Druck von aussen die Bauchpresse
unterstützt’ 3. 
Het streven is erop gericht om,
nadat de stuit is ingesneden en een
episiotomie eventueel is verricht,
het kind in de daaropvolgende wee
geboren te laten worden 14. 

LEIDING VAN DE BARING

Begin
Men begint de handgreep, als de
rug naar achteren dreigt te draaien,
zodra de stuit zich verder naar
buiten beweegt ten einde zo de 
rug van het kind naar voren te
geleiden 4,6.
Als de rug spontaan naar voren
draait, begint men zodra de navel-
strenginsertie zichtbaar is.

Episiotomie
Bracht vond een primaire episio-
tomie niet essentieel. Veel verlos-
kundigen adviseren altijd een

Afbeelding 1. Begin van de handgreep
van Bracht: de handen geleiden de rug
naar voren 5.

Afbeelding 2. Rotatie om de symfyse 5.
Intussen oefent een assistent(e) vanaf
het begin van de handgreep expressie
uit op de fundus uteri ter ondersteu-
ning van de buikpers.(afbeelding 3)

Afbeelding 3. Expressie volgens
Kristeller (1820–1900) door een 
helper 5,8.
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ruime laterale episiotomie; ook al
meent men dat de kans op een rup-
tuur niet groter hoeft te zijn dan bij
een achterhoofdsligging en dat de
indicaties dezelfde zijn. Voordelen
van een episiotomie zijn: meer
ruimte voor eventueel noodzakelij-
ke manipulaties, een snellere
progressie door minder weerstand
van de bekkenbodem en minder
kans op een totaalruptuur. De
episiotomie wordt gezet aan het
eind van de wee, die voorafgaat
aan de wee waarin de geboorte ver-
wacht wordt; als de stuit dreigt
door te snijden, dus als beide
trochanteren zichtbaar zijn. In de
praktijk zullen minder ervarenen
eerder tot een episiotomie beslui-
ten. Men heeft vaak meer spijt en
de patiënte meer last van één episi-
otomie te weinig of een te kleine
episiotomie dan van één te veel 11! 

Expressie 
Alle auteurs van de eerste dertig
jaren bepleiten het verrichten van
expressie op de fundus uteri vol-
gens Kristeller. De door expressie
verhoogde effectiviteit is ook uit
later onderzoek gebleken 6. Men
begint met expressie op de fundus
uteri zodra de navel geboren is om
daarmee het persen door de vrouw
te ondersteunen; ook indien er na
de geboorte van de navel stagnatie
ontstaat houdt men die expressie
vol. Als er dan na één minuut nog
geen vordering is geve men de
handgreep van Bracht op. 

Mislukking
De methode mislukt bij 6 à 30%.
Van mislukking spreekt men als er
stagnatie optreedt van meer dan
één minuut 6. Belangrijkste oorzaak
van mislukken is onvoldoende
expressie 4 waardoor de armpjes
eerder opslaan; voorts slecht persen
en weeënzwakte, het trekken aan
het kind, hypotonie van het kind
door asfyxie of medicatie van de
moeder waardoor het kind onvol-
doende lordose heeft, en bekken-
vernauwing. Stagnatie ontstaat
meestal pas als de navel enige
centimeters buiten de vulva staat
omdat dan de schouderindaling
begint. Het ontstaan van stagnatie
betekent echter geenszins dat de
handgreep tot mislukken is
gedoemd. Bij 60 à 70% lukte de
methode alsnog door het aan-
houdend persen, al of niet onder-

steund door expressie. Evenmin
hoeft het opslaan van een of twee
armpjes of een naast de schedel
opgeslagen arm tot mislukking te
leiden. Bij een achter de schedel
opgeslagen arm mislukt de hand-
greep echter bijna altijd. Indien na
de geboorte van de navel stagnatie
ontstaat laat men de expressie niet
langer dan één minuut duren en
gaat men bij het uitblijven van suc-
ces over tot partiële stuitextractie 6.
Ook als er adembewegingen bij het
kind ontstaan of bij erge onrust van
de vrouw is het raadzaam eerder in
te grijpen. Ervaring met de metho-
de is van belang voor een succes-
volle uitvoering.

Voordelen van de methode van
Bracht
Alle auteurs vermelden de volgen-
de voordelen: 
1. de handgreep is technisch

eenvoudig;
2. een geringere kans op infecties

of letsel van de moeder door het
wegvallen van intravaginale
handgrepen;

3. de kinderlijke morbiditeit en
mortaliteit zijn lager dan bij de
actieve wijze van schouder- en
hoofdontwikkeling;

4. op ieder moment is overgang
naar de klassieke wijze van
ontwikkeling, de partiële stuit-
extractie, mogelijk.

2. BIOGRAFIE (12)

Erich Franz Eugen Bracht werd op
5 juli 1882 in Berlijn geboren. Zijn
vader was arts. Hij studeerde
geneeskunde aan de universiteiten
van Freiburg i.B., Kiel en Berlijn,
alwaar hij ook promoveerde. Bij de
patholoog-anatoom professor Karl
Aschoff (1866–1942) in Freiburg i.B.

- onder meer bekend van de knoop
van Aschoff-Tawara, de oorsprong
van de bundel van His - bestudeer-
de hij de acute myocarditis rheuma-
tica. Hij beschreef de daarbij
kenmerkende perivasculaire micro-
abcessen, de lichaampjes van
Bracht-Wächter; zijn eerste
eponiem.
Daarna specialiseerde hij zich in de
verloskunde en gynaecologie in
Heidelberg bij Menge, in Kiel bij
Pfannenstiel (1862–1909) en
Stoeckel, en in Berlijn bij Franz,
waar hij het diploma verwierf van
Geaggregeerde voor het Hoger
Onderwijs. In 1922 werd hij in
Berlijn benoemd tot Buitengewoon
Hoogleraar. Na de dood van Franz
was hij gedurende twee jaar direc-
teur van de beroemde en toonaan-
gevende Charité Universitäts-
Frauenklinik. Na de Tweede
Wereldoorlog stond hij van 1945 tot
1955 aan het hoofd van de pas
herbouwde grootste provinciale
‘Frauenklinik’ in Berlin-Neuköln en

Afbeelding 4. Erich F.E. Bracht (1882–1969)

Afbeelding 5. Universiteitskliniek Charité in Berlijn, 1935
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trad op als consulent gynaecologie-
verloskunde van de ‘US Occu-
pation Forces in Berlin’. Het
gastenboek van de Universiteits-
vrouwenkliniek van het Wilhel-
mina Gasthuis te Amsterdam ver-
meldt zijn naam. Het merendeel
van zijn publicaties is gewijd aan
de gynaecologische pathologische
anatomie. Het was zijn methode bij
de stuitbevalling die hem inter-
nationaal beroemd maakte en hem
zijn tweede eponiem bezorgde. Hij
was een bekend collectioneur van
antieke schilderijen en Chinese en
Japanse prenten. In 1969 overleed
hij in Berlijn.

3. OOGGETUIGENVERSLAG
UIT BERLIJN 1935

De bovenvermelde beschrijving
van de oorspronkelijke methode
van Bracht werd mij recent nog
uiterst gedetailleerd bevestigd door
collega J.F.Schutte (1905). Samen
met wijlen collega Th.C.G.Castelein
(1905–1986), later gynaecoloog in
Tilburg, bezocht hij op kosten van
de Universiteitsvrouwenkliniek
van het Wilhemina Gasthuis te
Amsterdam het Gynaecologen-
congres in Berlijn in 1935. Daar
demonstreerde Bracht zijn methode
met foto’s en een film. Dit was drie
weken na de afkondiging van de
antisemitische Neurenbergse ras-
senwetten door Hermann Göring. 

Het was een benarde tijd waarin bij
de operatiedemonstraties voor
congressisten in de Charité de
operateurs prof. Stoeckel en
Döderlein jr. het operatiekamer-
personeel met de Hitlergroet goede
morgen wensten, hetgeen op gelijke
wijze door het personeel staand
werd beantwoord.

De buitenlandse congressisten
deden daaraan niet mee. Ook werd
een congreslezing opgeschort van-
wege een toespraak van Hitler voor
de staalarbeiders van de Kruppfa-
brieken, die door alle (hoofd)zus-
ters en (co)assistenten in de college-
zaal moest worden aangehoord:
‘Angriffer auf Deutschland werden
wir ausradieren’. Congresdiners
werden omgeven door fakkelop-
tochten van bruinhemden. Men kon
er niet vrijuit praten met zijn Duitse
collegae, alleen onder vier ogen.

Na terugkeer moest Schutte van
zijn leermeester prof. Van Rooy
(1880–1937) direct alle stuitbevallin-
gen volgens Brachts’ methode gaan
begeleiden. Toen hij later in meer-
dere Amsterdamse klinieken werk-
zaam was, stonden de hoofdzus-
ters, die gewend waren aan
(partiële) stuitextracties, versteld
van het gemak van Brachts’ metho-
de. Na verloop van drie à vier jaar
begon men de methode geleidelijk
aan over te nemen.

Met dank aan collega J.F. Schutte sr.,
gynaecoloog in ruste te Amsterdam,
voor zijn ‘oral history’. Helaas is colle-
ga Jacob Frederik Schutte, geboren op
25 juni 1905, ons op 12 augustus 2006
ontvallen. Tevens dank  aan Em. prof.
M. Thiery te Gent. Commentaar werd
gegeven door prof. dr. J.J.M. van
Roosmalen en dr. J.P. de Leeuw.

Literatuur

1. H.Martius. Die geburtshilflichen
Operationen 2e Auflage, 1958,
Georg Thieme Verlag. Stuttgart.

2. E.Bracht. Zur Manualhilfe bei
Beckenendlage. Geburtsh.Gynäk.
1936; 112: 271.

3. E.Bracht. Zur Behandlung der
Steisslage. Handelingen van het
Internationaal Congres voor

Verloskunde en Gynaekologie 1938,
Amsterdam. Congresbericht II, 93-
94 Uitg.Brill Leiden.

4. W.Pschyrembel. Praktische
Geburtshilfe. 12,13e Aufl. 1967
Walter de Gruyter & Co. Berlin

5. M.A.van Bouwdijk Bastiaanse.
Extractie bij stuitligging. In:
Leerboek der Verloskunde. Red
A.J.M.Holmer et al. 3e druk, 1963
Van Holkema & Warendorf N.V.
Amsterdam

6. A.J.A.Hoogeveen. Over stuitlig-
gingen in het bijzonder over de
behandeling volgens de methode
van Bracht. Dissertatie Rijks
Universiteit Utrecht, 1956

7. P.C.T.van der Hoeven. Operatieve
verloskunde. 1936. G.Naeff. 
’s Gravenhage.

8. S.Kristeller. Expression des Kindes.
Berl.Klin.Wochenschr.1867, Nr.6

9. A.A.Plentl, R.E.Stone. The Bracht
maneuver. Obstet. Gynec.Survey
1953; 8: 313-25.

10. B.F.Fong, A.J.E Buis, G,J,B Savels-
berg et al. Influence of breech pre-
sentation on the development of
fetal arm posture. Early Hum Dev
2005; 81:519-27.

11. A.A.Haspels. De pathologische
baring, in: De voortplanting van de
mens. Red G.J.Kloosterman 4e dr.
1977 Uitg.Centen. Haarlem.

12. H.Speert. Obstetric and Gynecolo-
gic Milestones. Essays in Epony-
my. 1958 The Mac Millan Compa-
ny New York.

13. E.Bracht. Zur Behandlung der
Steisslage. Zentralbl Gynäk 1938;
62: 1735.

14. G.G.M.Essed, Ch.Phaff, Y.C.M.
Röselaers Lege artis. Vaardigheden
in de geneeskunde. Verloskunde.
1996, Uitg.Bunge. Utrecht 

BELANGENVERSTRENGELING: 
Organisator Cursus Stuitligging en
Schouderdystocie
Werkgroep Historie NVOG

CORRESPONDENTIEADRES: 
Dr. A.T.M.Verhoeven,
Van Heemstralaan 9
6814 KA Arnhem
e-mail:atmverhoeven@planet.nl

Afbeelding 6. J.F. Schutte, arts-
assistent Wilhelmina Gasthuis te
Amsterdam



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, november 2006  13

INTRODUCTIE

Torsie van het adnex komt in bijna
75% van de gevallen voor in de
leeftijdsgroep van twintig tot veer-
tig jaar en ongeveer 15% op kinder-
leeftijd 1-3. De exacte incidentie
hiervan bij kinderen is echter on-
bekend. In 1996 waren wereldwijd
in de literatuur maar driehonderd
casus bekend 4. Hoewel een torsie
van het adnex bij kinderen zeld-
zaam is, moet deze diagnose in alle
gevallen bij meisjes met buikpijn
overwogen worden aangezien snel
handelen een adnexextirpatie kan
voorkomen. 
In de nu volgende twee casus wor-
den de klinische presentatie, dia-
gnostiek en behandeling van een
adnextorsie in de premenarche
beschreven.

CASUS 1

Een tienjarig meisje meldde zich bij
de huisarts met heftige buikpijn.
Het meisje bleek sinds vijf maan-
den buikpijnklachten te hebben,
aanvalsgewijs optredend, wisse-
lend in intensiteit, voornamelijk in
de rechteronderbuik gelokaliseerd.
Zij was hiervoor al meerdere malen

door de huisarts en kinderarts
gezien en tot dan werden de buik-
pijnklachten geweten aan obstipatie
waarvoor zij Importal kreeg voor-
geschreven. Vanwege toegenomen
buikpijnklachten werd patiënte
wederom door de huisarts doorver-
wezen naar de kinderarts. Alhier
was er sprake van een zieke patiën-
te met pijn in de rechteronderbuik
uitstralend naar de rechterlies. Bij
onderzoek geen evidente peritone-
ale prikkeling. Patiënte was misse-
lijk en had meerdere malen
gebraakt. Mictie en defecatie toon-
den geen bijzonderheden. Tevens
had ze een temperatuur van 38,5oC,
een duidelijk verhoogde CRP-waar-
de van 219 mg/l en leukocytenaan-
tal van 28,5 x 109/l. Patiënte werd
verdacht van een appendicitis. Bij
laparotomie, verricht door de chi-
rurg, bleek er echter sprake te zijn
van een vergroot rechterovarium
met adnextorsie bij een appendix
sana. Peroperatieve consultatie
door de gynaecoloog vond plaats.
Uterus en linkeradnex zagen er
normaal uit. Het rechterovarium
was vuistgroot en hemorragisch,
deels necrotisch, veranderd (zie
foto 1), ten gevolge van een twee-
maal getordeerde adnexsteel. Ook
de rechtertuba had een hemorra-
gisch aspect, en was in het bijzon-
der ter plaatse van het fimbrieel uit-
einde fors oedemateus gezwollen,
zodat besloten werd over te gaan
tot een adnexextirpatie rechts. De
ingreep verliep ongecompliceerd. 
Het postoperatieve beloop verliep
eveneens ongestoord en de infectie-
parameters en temperatuur norma-
liseerden zich spoedig. Postopera-
tief werden alsnog tumormarkers
ingezet waarbij de beta-HCG-waar-

de en alfa-foetoproteïnewaarde niet
verhoogd bleken te zijn. Het CA-
125 was licht gestegen met 79 kU/l,
doch omdat de bepaling postopera-
tief werd verricht, was de stijging
mogelijk te wijten aan de ingreep
zelf.
Het resultaat van pathologisch-ana-
tomisch onderzoek was: matuur
teratoom met hemorragische veran-
deringen ten gevolge van torsie.
Patiënte kon vijf dagen na de
ingreep in goede conditie de kliniek
verlaten.
Bij nacontrole was patiënte klach-
tenvrij. Het CRP en leukocyten aan-
tal waren genormaliseerd en het
CA-125 bedroeg 30 kU/l.

CASUS 2

Een twaalfjarig meisje meldde zich,
bij de polikliniek chirurgie, met pijn
in de rechteronderbuik. De pijn was
wisselend aanwezig. Hierbij had zij
klachten van misselijkheid zonder
braken. Mictie en defecatie waren
pijnlijk. Patiënte was in de vooraf-
gaande maand al twee keer eerder
op de spoedeisende hulp gezien
met deze klachten. De eerste maal
werd gedacht aan een gasto-enteri-
tis. Laboratoriumonderzoek liet een
CRP-waarde van 1 mg/l zien, een
leukocytenaantal van 15.4 x 109/l
met een HCG-waarde van < 1 U/l.
Patiënte werd, na herbeoordeling
de volgende dag op de polikliniek
chirurgie, gerustgesteld en uit
controle ontslagen. Patiënte bleef
buikpijnklachten houden en de
tweede keer werd ze door de huis-
arts verwezen vanwege verdenking
op een appendicitis. Laboratoriu-
monderzoek liet een CRP-waarde
van 1 mg/l zien met een leuko-

Casus

Adnextorsie bij kinderen: een
verdraaid moeilijke diagnose!
D.P.C. BAX1, A.M.H.W. FRANSSEN2 EN J.M.J. SPORKEN2

1 ARTS-ASSISTENT GYNAECOLOGIE, CANISIUS-WILHELMINA ZIEKENHUIS, NIJMEGEN

2 GYNAECOLOOG, CANISIUS-WILHELMINA ZIEKENHUIS, NIJMEGEN

Foto 1: Een vuistgroot, hemorragisch,
deels necrotisch veranderd rechter-
ovarium.
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cytenaantal van 11.5 x 109/l. Bij
transabdominale echoscopie kon de
appendix niet à vue worden verkre-
gen. Wel was exact op de door
patiënte aangegeven plaats van pijn
een afgekapselde vloeistof zicht-
baar, waarbij differentiaal diagnos-
tisch een cyste of een normaal
darmlumen werden overwogen. De
genitalia interna kwamen niet in
beeld. Patiënte werd toen wederom
gerustgesteld en uit controle ont-
slagen. Een dag later keerde patiën-
te echter terug naar de polikliniek
chirurgie in verband met vererge-
ring van de pijnklachten. Zij had
toen een temperatuur van 37,5 oC
en liep voorover gebogen door de
pijn. Laatste mictie was achttien
uur geleden. Bij onderzoek was er
sprake van pijn boven de symfyse
met drukpijn ter plaatse van Mc.
Burney zonder loslaatpijn. Er werd
wederom een transabdominale
echoscopie verricht in verband met
verdenking op een retentieblaas
dan wel een appendicitis. Daarbij
bleek de blaas 180 cc vocht te bevat-
ten. Achter de uterus werd een
forse vochtcollectie gezien. Deze
lag tegen de genitalia aan, zowel
rechts als links, maar leek niet uit te
gaan van de adnexen. De gynaeco-
loog werd in consult gevraagd.
Deze zag bij transabdominale echo-
scopie een uniloculaire transsone
cyste van 7 x 7 cm zonder vrij
vocht. Er leek tevens sprake te zijn
van een goede flow in de cyste-
wand. Bij transperineale echoscopie
leek de cyste van ovariële origine te
zijn, gelegen in het cavum Dougla-
si. De uterus liet geen bijzonderhe-
den zien. Het andere adnex werd
niet à vue verkregen. Er werd
gedacht aan een torsie van een van
de adnexen.
Patiënte onderging nog diezelfde
avond een therapeutische laparo-
scopie. Hierbij bleek er inderdaad
sprake te zijn van een over 900o

getordeerd rechteradnex, met een
grote cyste van minimaal zeven cm
in doorsnede (zie foto 2). Zeker een
derde van het oppervlak van de
cyste was blauw-zwart verkleurd,
en bleek geruptureerd. Er was een
geringe hoeveelheid vrij vocht. De
cyste werd gepuncteerd waarbij
helder vocht af liep. De cystewand
bleek geheel glad te zijn. Er werd
besloten tot een adnexextirpatie
rechts. De ingreep verliep verder
ongecompliceerd. 

Het pathologisch-anatomisch
onderzoek toonde een ovarium met
hemorragische necrose en een sim-
pele cyste. Het buikvocht toonde
een actief ontstekingsbeeld.
Postoperatief herstelde patiënte
goed, zij kon na twee dagen de
kliniek in goede conditie verlaten. 

BESCHOUWING

Ovariumtumoren zijn zeer onge-
woon bij kinderen, maar het zijn
wel de meest frequente genitale
tumoren in die leeftijdsperiode. In
ongeveer 35% betreft het een een-
voudige cyste 5. De meeste simpele
ovariële cysten bij kinderen zijn
fysiologisch en ontstaan uit een
vergrote cysteuze follikel.
Ovariële cysten komen in 2 tot 5%
van de kinderen in de premenarche
voor 6. Een matuur teratoom, ofte-
wel dermoïdcyste, vormt 40% van
alle ovariumtumoren bij kinderen 5.
Een dermoïdcyste wordt reeds voor
de menarche aangetroffen, soms
zelfs vlak na de geboorte. De syn-
chrone bilateraliteit is hoog en
wordt geschat op 15%. De tumor
wordt opvallend vaak per toeval
ontdekt bijvoorbeeld op een buik-
overzichtsfoto van een IVP of bij
een laparotomie uitgevoerd van-
wege een andere indicatie 5.
Een torsie van het adnex is de
meest voorkomende complicatie
van simpele ovariële cysten en
tumoren bij kinderen met een inci-
dentie variërend van 3% tot 16% 
2,7-10. Uit de literatuur blijkt dat maar
29% tot 37% van de adnextorsies bij
neonaten en kinderen correct wordt
gediagnosticeerd alvorens chirurgi-
sche therapie wordt toegepast 11,12. 

Presentatie
Het klassieke beeld van een adnex-
torsie is een per acuut begin van
heftige pijn in de onderbuik, vaak
vergezeld van misselijkheid en
braken zonder koorts 10. Soms blijkt
dat er vaker perioden van vergelijk-
bare pijn zijn geweest in de vooraf-
gaande maanden die weer spon-
taan verdwenen. Dit kan duiden op
een partiële torsie van het adnex
ten tijde van de pijnaanval 11,12.

Diagnostiek
Naast het gebruikelijke lichamelijk
onderzoek is laboratoriumonder-
zoek aangewezen bij de evaluatie.
Deze bestaat verder uit urineonder-

zoek, inclusief een zwangerschaps-
test en een volledig bloedbeeld. Als
bij het hierna beschreven aanvul-
lend onderzoek een ovariumtumor
gezien wordt, kan tevens bepaling
van tumormarkers, inclusief een
alfa-foetoproteïne en beta-HCG
verricht worden 3. Echter, ovariële
tumoren geassocieerd met een tor-
sie zijn meestal benigne 2,13. Het aan-
gewezen aanvullende onderzoek is
echoscopisch onderzoek van abdo-
men en pelvis uitgebreid met
Doppler-onderzoek. De meest
voorkomende bevinding hierbij is
een vergroot ovarium of een echo-
gene massa met niet zichtbaar wor-
den van het ovarium aan die kant.
Vocht in het cavum Douglasi is een
late bevinding en is meestal geasso-
cieerd met hemorragisch veranderd
ovariumweefsel 14. Belangrijk is te
vermelden dat de aanwezigheid
van vasculaire flow een torsie niet
uitsluit. Toch heeft dit al meerdere
malen voor een vertraging in juiste
behandeling gezorgd 15-17. Mogelijke
verklaringen voor een normale
flow bij Doppler-onderzoek in
geval van een adnextorsie zijn:
1. veneuze trombose leidt al tot
necrose voordat de arterie trombo-
seert, 2. arteriële flow naar het ova-
rium via takken van de uteriene
vaten, 3. intermitterende torsie van
het ovarium 16,17. Lee et al. onder-
zochten de diagnostische waarde
van echografisch onderzoek voor
het aantonen van een getordeerde
ovariële vaatsteel bij volwasse-
nen 17. Zij probeerden daarbij te
verifiëren of flow-veranderingen in
de getordeerde vaatsteel bij color-
Doppler-echografie de vitaliteit van
het adnex konden voorspellen.

Foto 2. Een getordeerde adnexsteel met een cysteus
vergroot rechterovarium, deels blauw-zwart
verkleurd.
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Hierbij werd met echografisch
onderzoek een sensitiviteit van 88%
en een specificiteit van 87% gevon-
den voor het aantonen van de
getordeerde vaatsteel bij een ovari-
umtorsie. De positief en negatief
voorspellende waarden waren
rspectievelijk 93% en 76%. Met
Doppler-onderzoek van de vaat-
steel van een getordeerd ovarium
konden zij in 94% van de gevallen
de vitaliteit van het adnex voor-
spellen. Emonts et al. en Spigland
et al. onderzochten de diagnosti-
sche waarde van transabdominale
echografie bij kinderen met een
adnextorsie 11. Hierbij werden in
maar 29% pre-operatief de juiste
diagnose gesteld aan de hand van
de echografische bevindingen.
Ãzcan et al. vonden een sensitiviteit
van 88% voor het aantonen van een
ovariumtorsie met Doppler-onder-
zoek van ovariële vaten bij kinde-
ren 15.
Als een echoscopisch onderzoek
niet voorhanden is, kan een rönt-
genfoto of CT-scan een goed alter-
natief zijn 3.

Differentaaldiagnose
De (achteraf onjuiste) diagnose
acute appendicitis wordt het meest
frequent gesteld bij die patiënten
die een torsie van het adnex blijken
te hebben. Adnextorsies komen
rechts vaker voor dan links, in een
verhouding variërend van 3:2 tot
6:1, wat mede de incidentie van
foute diagnoses kan verklaren
2,11,12,14. De dominantie voor rechts
wordt verklaard door het opvullen
van het pelvis links door het sig-
moid 2,18. 
Patiënten met een torsie van het
adnex kunnen zich ook presenteren
zonder koorts en met een normaal
bloedbeeld (zie casus 2), dit in
tegenstelling tot patiënten met een
appendicitis.
Differentiaal-diagnostisch kan o.a.
een niersteen, hernia incarcerata,
lymfadenitis mesenterica, peritoni-
tis, pelvic inflammatory disease,
extra-uteriene graviditeit of een gas-
tro-enteritis worden overwogen 3.

Risicofactoren
Risicofactoren voor het krijgen van
een adnextorsie in de premenarche
zijn: een (cysteus) vergroot ovarium
en/of een verlengd ligamentum
ovarii proprium.

Behandeling
De klassieke behandeling van een
torsie van het adnex bij alle leef-
tijdscategorieën is altijd verwijde-
ring van een ischemisch uitziend
ovarium, meestal met tuba,
geweest. 
De redenen hiervoor waren:
1. mogelijkheid van maligniteit van
het bij de torsie betrokken vergroot
ovarium, 2. risico van een trombo-
embolie vanuit de eveneens getor-
deerde ovariële vaten, 3. de over-
tuiging dat een grotendeels
blauw-zwart hemorragisch veran-
derd ovarium irreversibel bescha-
digd is 3.
Oelsner et al. hebben alle literatuur
wereldwijd bestudeerd 19. Van de
102 patiënten die terugdraaiing van
een getordeerd adnex hebben
ondergaan, werd bij 92 patiënten
8–10 weken na de operatie een
echoscopie verricht. Daarbij wer-
den in 92,3% follikels aangetoond
in de ovaria, wat betekent dat het
ovariumweefsel nog vitaal was.
Vergelijkbare resultaten zijn gevon-
den bij kinderen met adnextorsies
4,11,15,20-23. Taskin heeft de mogelijk-
heid van ischemisch veranderd
ovariumweefsel om zich te herstel-
len experimenteel onderzocht bij
ratten 24. Daarbij bleek bij microsco-
pisch onderzoek van macrosco-
pisch zwartverkleurde adnexen in
meer dan 70% van de gevallen
sprake van vitale ovaria tot 24 uur
na begin van de ischaemie.
De conclusie lijkt dan ook te zijn
om alle getordeerde adnexen terug
te draaien. Als er geen significant
oedeem of ischaemie is bij een ver-
groot ovarium, kan cystectomie,
aspiratie van de cyste of tumorre-
sectie worden overwogen 3. Als er
geen duidelijk klievingsvlak bestaat
tussen cyste en ovarium kan ver-
wijdering van het hele ovarium
noodzakelijk zijn 25. Bij een signifi-
cant ontstoken, oedemateus of
ischaemisch adnex kan ook vol-
staan worden met terugdraaien
alleen. Patiënte moet wel echo-
scopisch vervolgd worden. Even-
tueel kan in tweede instantie, als
het oedeem verdwenen is na zes tot
acht weken en de laesie persisteert,
alsnog tumorresectie of cystectomie
verricht worden 3.
Bij mensen zonder onderliggende
ovariumpathologie of abnormaal
lang ligamentum ovarium propri-
um kan oöphoropexie overwogen

worden voor zowel het aangedane
als het contralaterale ovarium 3. 

Samenvattend beschrijven wij twee
casus van meisjes in de premenar-
che met intermitterende acute buik-
pijn ten gevolge van een adnextor-
sie. Zoals uit de literatuur blijkt, en
zoals ook hier het geval is, wordt
de juiste diagnose zelden in eerste
instantie gesteld. De klassieke
behandeling bestaat uit adnexextir-
patie, maar recente literatuur wijst
uit dat in het merendeel van de
gevallen volstaan kan worden met
terugdraaien van het adnex al of
niet in combinatie met cystectomie
of tumorresectie met goede follow-
up.
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SAMENVATTING:
Adnextorsie bij kinderen: een verdraaid moei-
lijke diagnose!
Wij beschrijven twee casus van meisjes in de
premenarche met intermitterende acute buik-
pijn ten gevolge van een adnextorsie. Zoals uit
de literatuur blijkt, en zoals ook hier het geval
is, wordt de juiste diagnose zelden gesteld bij
het eerste bezoek. De klassieke behandeling
bestaat uit adnexextirpatie, maar recente litera-
tuur wijst uit dat in het merendeel van de
gevallen volstaan kan worden met terugdraai-
en van het adnex al of niet in combinatie met
cystectomie met goede follow-up.

SUMMARY:
Adnexal torsion in children: a very difficult
diagnosis!
We describe two cases of premenarchal girls
with acute intermitted pain in the lower abdo-
men. They appeared to have an adnexal tor-
sion. As shown in the literature, and also in
these two cases, the torsion is rarely diagnosed
at the first visit.
The classical treatment is extirpation of the
adnex but recent literature shows that in most
cases treatment can also be detorsion of the
adnex with cystectomie and intensive follow-
up.

TREFWOORDEN:
adnextorsie, premenarche, dermoïdcyste,
simpele cyste
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INTRODUCTIE

Het Hodgkin-lymfoom (HL) is de
meest voorkomende maligniteit in
de populatie van 15–24-jarigen.
Sinds de introductie van intensieve
vormen van chemotherapie en/of
radiotherapie is er langere over-
leving na de behandeling van de
ziekte bereikt (>90%). Hierdoor is
de kwaliteit van leven een belang-
rijk aspect geworden 1-35.

Zowel chemotherapie als radiothe-
rapie kan schade toebrengen aan de
ovariële functie 1,2,4,6,8,11,12,13,15-20. Het
risico van ovariële schade door de
chemotherapie is gerelateerd aan
het toegevoegde agens, de cumula-
tieve dosis en de leeftijd bij aan-
vang van de behandeling van HL
1,2,4,6,8,11,12,13,15-20. Hierdoor is het niet
mogelijk een exacte incidentie van
ovariële schade weer te geven.
Radiotherapie op het bekken, de
buik of op het gehele lichaam
veroorzaakt ovariële schade. 
Ook de schade ten gevolge van
radiotherapie is dosis- en leeftijds-

afhankelijk 16-19. Doordat de oöcyten
zeer gevoelig zijn voor straling, is
de letale dosis die 50% van de oöcy-
ten uitschakelt minder dan 2 Gy 16. 
Voor vrouwen die in de fertiele
levensfase behandeld worden met
polychemotherapie en/of radio-
therapie, is het beschermen van de
ovariële functie en fertiliteit belang-
rijk.
Mogelijke interventies die gericht
zijn op ovariële bescherming, zijn
cryopreservatie en het toedienen
van GnRH-analogen of de pil. 
Door de behandeling van HL kan
er prematuur ovarieel falen (POF)
optreden. Postmenopauzale klach-
ten behoren behandeld te worden
met adequate hormoonsubstitutie
(HRT) 21.
Een multidisciplinaire, geprotocol-
leerde benadering die gericht is op
bescherming van de ovaria voor en
tijdens de behandeling van het
Hodgkin-lymfoom en behandeling
van postmenopauzale klachten na
de behandeling is gerechtvaardigd.
In de praktijk blijkt echter dat
patiënten een opmerkelijke diversi-

teit ervaren in het beleid voor
bescherming en eventueel vervan-
gen van de ovariële functie 22-24.

Doel van deze studie was: 
1. onderzoeken hoe bescherming

van de ovariële functie voor en
tijdens de behandeling van HL in
Nederland wordt toegepast;

2. onderzoeken welke behandeling
voor postmenopauzale klachten,
ontstaan door de behandeling
van HL, wordt toegepast en door
wie deze wordt voorgeschreven;

3. onderzoeken in hoeverre er mul-
tidisciplinaire samenwerking
tussen gynaecologen en hemato-
logen aanwezig is;

4. onderzoeken in hoeverre er
behoefte aan richtlijnen over deze
twee onderwerpen bestaat. 

Ten behoeve van het onderzoek
werd een vragenlijst ontwikkeld be-
staande uit zeven vragen gericht op
de bescherming van de ovariële
functie en de behandeling van post-
menopauzale symptomen (zie bijla-
ge I). Voor zover bekend is een der-
gelijk onderzoek niet eerder verricht.

Bescherming van de ovariële
functie rond de behandeling van
Hodgkin-lymfoom;
Welke interventies worden in
Nederland toegepast?
S.I. VERSCHUUREN1, M.B. VAN ’T VEER2, C.W. BURGER3 EN A.C. ANSINK4
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METHODE 

Alle in Nederland werkzame
gynaecologen en hematologen
werden benaderd.
Voor het benaderen van de gynae-
cologen werd gebruikgemaakt van
het databestand van de Nederland-
se Vereniging van Obstetrie en
Gynaecologie (NVOG).
Voor het benaderen van de hemato-
logen werd gebruikgemaakt van
het databestand van de Nederland-
se Vereniging voor Hematologie
(NVvH).
De vragenlijst werd met een toe-
lichting in het voorjaar van 2005
naar alle geïdentificeerde gynaeco-
logen en hematologen gestuurd.
De vragen in de vragenlijst hadden
betrekking op twee verschillende
patiëntengroepen.
Groep A was gedefinieerd als de
categorie premenopauzale vrou-
wen met HL, jonger dan 45 jaar,
voordat deze behandeling van de
ziekte ondergingen.
Groep B bestond uit vrouwen met
HL, jonger dan 45 jaar en met post-
menopauzale klachten,
ontstaan na behandeling van HL. 
De data werd verzameld in een
databestand in SPSS 11.0 voor
analyse.

RESULTATEN

Het databestand van de NVOG
bestond uit 778 werkzame leden in
Nederland. 
Uit het databestand van de NVvH
werden de 128 hematologen
geselecteerd. 

In totaal reageerden 412 gynaecolo-
gen (53%), van wie er 13 de vragen-
lijst niet of niet correct invulden
(zie tabel I).
De vragenlijst werd in eerste
instantie door 52 hematologen
geretourneerd. Na een herinnering
onder de non-respondenten volg-
den nog 21 reacties. Van de in totaal
73 (57%) geretourneerde vragen-
lijsten bleken er 8 niet of niet cor-
rect te zijn ingevuld (zie tabel I).

Ovariële bescherming
De vragen over patiëntengroep A
waren gericht op de bescherming
van de ovariële functie voordat de
behandeling van HL gestart werd. 
In figuur 1 zijn de resultaten voor
de gynaecologen weergegeven. 

Hierin is te zien, dat het merendeel
van de gynaecologen (93%) geen
patiënten met HL ziet voor de
behandeling. De 26 gynaecologen
die wel patiënten [range 1-8 patiën-

ten/jaar] zagen, gaven verschillen-
de behandelingen. 
In figuur 2 zijn de resultaten voor
de hematologen weergegeven. 
Hierin is te zien, dat het merendeel

Patiëntengroep A

Vragen Antwoorden

1. Hoeveel patiënten uit deze groep ziet u ongeveer per jaar? – aantal patiënten

2. Welke behandeling past u toe om de ovariumfunctie – doorverwijzing
te beschermen? gynaecoloog*

– geen behandeling
– GnRH-analogen
– pil
– invriezen 

ovariumweefsel
– anders, nl.

3. Heeft u behoefte aan een richtlijn betreffende de – ja
bescherming van de ovariumfunctie in verband met de – nee
behandeling van Hodgkin-lymfoom?

Patiëntengroep B

4. Hoeveel patiënten uit deze groep ziet u ongeveer per jaar? – aantal patiënten

5. Welke behandeling past u toe om postmenopauzale – doorverwijzing
klachten te  bestrijden? gynaecoloog*

– geen behandeling
– hormoonsubstitutie-

therapie
– pil
– anders, nl.

6. Heeft u behoefte aan een richtlijn betreffende de bestrijding – ja
van postmenopauzale klachten ten gevolge van de – nee
behandeling voor Hodgkin-lymfoom?

7. Aanvullingen betreffende beide richtlijnen

Bijlage I. Vragen in enquête voor gynaecologen en hematologen. (*alleen bij hematologen)

Gynaecologen Hematologen

Aangeschreven 778 128
Gereageerd 412 73
Correct ingevuld 399 65

Exclusie wegens:
geen gynaecoloog 1 -
geen hematoloog - 4
pensioen 3
niets ingevuld 3 1
niet kloppend ingevuld 5
obstetricus 1 -
ziet geen HL-patiënten 2
onbekend adres 1

Tabel I. Het aantal gynaecologen (n=778) en het aantal hematologen (n= 128) dat gereageerd
heeft en/of de enquête heeft ingevuld.
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van de hematologen (94%) wel
patiënten met HL ziet voor de
behandeling; van de 61 hematolo-
gen die patiënten [range 1-12
patiënten/jaar] zagen, pasten 38
hematologen (62%) behandeling toe
of verwezen door naar de gynaeco-
loog. 

Behandeling postmenopauzale
klachten
De vragen over patiëntengroep B
waren gericht op behandeling van
postmenopauzale klachten ontstaan
na behandeling van HL. 
In figuur 3 zijn de resultaten voor
de gynaecologen weergegeven.
Hierin is te zien, dat meer gynaeco-
logen patiënten uit deze groep
zagen dan uit groep A; van de 102
gynaecologen die patiënten [range
1-20 patiënten/jaar] zagen (26%),
werd door 100 gynaecologen (98%)

behandeling toegepast. 
In figuur 4 zijn de resultaten voor
de hematologen weergegeven.
Hierin is weergegeven, dat van de
53 hematologen die patiënten
zagen (82%), 35 hematologen (66%)
behandeling gaven of doorverwe-
zen naar de gynaecoloog.

Richtlijnen
De ontwikkeling van een richtlijn
voor de bescherming van de ovarië-
le functie voor en tijdens de behan-
deling van HL werd verwelkomd
door 85% van de gynaecologen en
door 98% van de hematologen die
patiënten uit groep A zagen.
Het ontwikkelen van een richtlijn
voor de behandeling van post-
menopauzale klachten na de
behandeling van HL, werd door
32% van de gynaecologen en 98%
van de hematologen, die 

patiënten uit groep B zagen, een
goed initiatief gevonden.

DISCUSSIE

Het beschermen van de ovariële
functie voor en tijdens de behande-
ling van HL en het behandelen van
postmenopauzale klachten na de
behandeling van HL, vereisen een
optimale samenwerking tussen
gynaecologen en hematologen. Uit
onderzoek verricht in de Rotter-
damse regio blijkt dat deze samen-
werking niet optimaal is. Wij stuur-
den aan patiënten die in het
verleden voor HL behandeld
waren, een vragenlijst. Zesenzestig
van hen stuurden deze vragenlijst
ingevuld terug. Uit de antwoorden
bleek dat er geen uniform beleid
bestond wat betreft het eventueel
beschermen van de ovariële functie

zien geen patiënten uit groep A
n=373

zien patiënten uit groep A
n=26

behandeling
n=19 

geen behandeling
n=7

 

de pil
n=9

GnRH-analoog
n=1

invriezen ovariumweefsel
n=2

anders, nl. preconsult counseling of
laparoscopische ovariopexie

n=2

GnRH-analoog of geen behandeling
n=1

geen behandeling of
spoed IVF met invriezen embryoís

n=1

GnRH-analoog, de pil of geen behandeling
n=2

GnRH-analoog of de pil
n=1

399 gynaecologen

zien geen patiënten uit groep A
n=4

zien patiënten uit groep A
n=61

behandeling
n=38

geen behandeling
n=23

doorverwijzen gynaecoloog
n=12
de pil
n=11

GnRH-analoog
n=1

doorverwijzen gynaecoloog of
GnRH-analoog

n=2
doorverwijzen gynaecoloog of de pil

n=7
doorverwijzen gynaecoloog of

geen behandeling
n=3

de pil of geen behandeling
n=1

invriezen ovariumweefsel of de pil
n=1

65 hematologen 

Figuur 1. Mening van 399 gynaecologen over de bescherming van de ovariële functie.

Figuur 2. Mening van 65 hematologen over de bescherming van de ovariële functie.
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tijdens de behandeling van HL.
Ook was er geen consensus ten
aanzien van het toedienen van HRT
wanneer de ovariële functie verlo-
ren was gegaan door de behande-
ling 24. Een mogelijke verklaring
hiervoor is de zorg over het ont-
wikkelen van het mammacarci-
noom door HRT. Er is echter geen
enkel bewijs dat jonge vrouwen die
iatrogeen POF ontwikkelen, een
verhoogde kans op mammacarci-
noom hebben wanneer zij oestro-
geensubstitie ontvangen 25. 
Onderzoek verricht in de Verenigde
Staten laat vergelijkbare resultaten
zien. Vrouwen worden slecht geïn-
formeerd over de mogelijkheden
van het behoud van fertiliteit. Twee
studies lieten zien dat jonge vrou-
wen, behandeld voor borstkanker,
de communicatie met de hematolo-

gen/internisten over dit onderwerp
teleurstellend vonden. Daarbij
moesten ze dit onderwerp vaak zelf
ter sprake brengen 23. 

Het is gewenst dat een uniform
beleid ten aanzien van de ovariële
bescherming tijdens de behande-
ling van HL wordt ontwikkeld.*
Een geïndividualiseerde benade-
ring zal noodzakelijk blijven zolang
niet duidelijk is in hoeverre inter-
venties bijdragen aan bescherming
van de ovaria 6,12.

Pilgebruik tijdens de behandeling
van HL zou mogelijk een bescher-
mende werking hebben 2, 26, terwijl
in andere onderzoeken geen corre-
latie werd aangetoond 27,28.
Cryopreservatie is nog experimen-
teel en de succespercentages zijn

erg laag. Terugkeer van de ovariële
functie na autotransplantatie werd
incidenteel aangetoond 29. Ook
werden drie zwangerschappen uit
gecryopreserveerd en terugge-
plaatst ovariumweefsel beschreven
30-32. Belangrijke nadelen van cryo-
preservatie zijn het invasieve
karakter (laparoscopische ingreep)
en mogelijk herintroductie van
maligniteit bij de terugplaatsing
van ovariumweefsel 33. Hoewel dit
niet aangetoond werd in onderzoek
met muizen 34, kan het risico van
herintroductie niet uitgesloten
worden. 
Het toedienen van GnRH-analogen
zou een beschermende werking
hebben op de ovariële functie tij-
dens de behandeling van HL.
Blumenfeld et al. verrichtten de
grootste studie tot nu toe. Zij verge-
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Figuur 3. Mening van 399 gynaecologen over de behandeling van postmenopauzale klachten.

Figuur 4. Mening van 399 hematologen over de behandeling van postmenopauzale klachten.
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leken vrouwen die tijdens chemo-
therapie behandeld waren met
GnRH-analogen, met een groep
vrouwen die alleen chemotherapie
kregen. In de eerste groep vrouwen
herstelde bij 93% van de patiënten
de ovariumfunctie na het beëindi-
gen van de chemotherapie en het
staken van de GnRH-toediening. In
de controlegroep was dit 46% 35.
Deze resultaten lijken veelbelo-
vend, maar zij werden verkregen
uit een historisch heterogeen cohort
dat zeer uiteenlopende antitumor-
behandeling ontving.

De incidentie van HL voor vrou-
wen in de fertiele levensfase ligt,
afhankelijk van de leeftijd, tussen
1,3–3,9/100.000 vrouwen en daar-
mee is HL een zeldzame ziekte. De
primaire behandeling van HL ligt
bij de hematologen; het merendeel
van de hematologen die deelnamen
aan dit onderzoek, zag dan ook
patiënten met HL (94%). De gynae-
cologen zien alleen patiënten met
HL wanneer deze doorverwezen
worden door de hematoloog. 
Het merendeel van de gynaecolo-
gen (93%) die deelnamen aan dit
onderzoek, zag daarom geen
patiënten met HL. Daarentegen
zagen gynaecologen vaker patiën-
ten met HL na de behandeling
(26%), wanneer er postmenopauza-
le klachten ontstaan waren door de
behandeling van HL.

CONCLUSIES

Bescherming van de ovariële func-
tie voor en tijdens de behandeling
van HL en behandeling van post-
menopauzale klachten na de
behandeling vereisen een multi-
disciplinaire uniforme klinische
samenwerking van hematologen en
gynaecologen. 
Uit de enquête is gebleken dat
gynaecologen en hematologen
diverse behandelingsmethoden
toepassen en dat beide disciplines
richtlijnen in hoge mate op prijs
stellen. 
De behoefte aan richtlijnen voor de
bescherming van de ovariële func-
tie en voor de behandeling van
postmenopauzale klachten is bij
zowel gynaecologen als hematolo-
gen duidelijk gebleken. Het is dan
ook gewenst dat dergelijke richtlij-
nen ontwikkeld worden.
Richtlijnen kunnen in de toekomst

geprotocolleerde behandeling
bevorderen. Interventiestudies naar
de bescherming van de ovariële
functie voor en tijdens de behande-
ling van HL lijken gewenst om tot
een optimale behandelingsmethode
te komen.

AANWIJZINGEN VOOR 
DE PRAKTIJK

Voor een optimale behandeling zou
het wenselijk zijn als gynaecologen
patiënten met HL op twee verschil-
lende momenten rond de behande-
ling van HL zien.
Het eerste moment is aan de orde
voor de start van behandeling van
HL. Op dat moment is het gewenst
om voorlichting te geven over de
kans op definitieve ovariumuitval
en over de (on)mogelijkheden van
bescherming van de ovariële func-
tie.
Het tweede moment waarbij het
gewenst is dat de gynaecoloog als
medebehandelaar optreedt, doet
zich voor na de behandeling van
HL, wanneer er symptomatische
postmenopauzale klachten ont-
staan. Voor- en nadelen van het
behandelen van deze klachten met
HRT dienen door de gynaecoloog
besproken te worden.
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SAMENVATTING
Doel van het onderzoek was na te
gaan of de ovariële functie tijdens de
behandeling van Hodgkin-lymfoom
(HL) werd beschermd en hoe post-
menopauzale klachten na de behande-
ling van HL werden behandeld. Ook
werd onderzocht in hoeverre er
samenwerking tussen gynaecologen
en hematologen plaatsvond en of er
behoefte was aan een richtlijn over dit
onderwerp.

Methode
Aan alle in Nederland werkzame
gynaecologen en hematologen werd
een vragenlijst toegestuurd.

Resultaten
412 (53%) van de 778 gynaecologen en
73 (57%) van de 128 hematologen
respondeerden.
94% van de hematologen en 7% van
de gynaecologen ziet patiënten met
HL voor de behandeling. 62% van de
hematologen onderneemt actie om de
ovariële functie te beschermen door
zelf te behandelen of te verwijzen naar
de gynaecoloog.
82% van de hematologen en 26% van
de gynaecologen ziet patiënten met
HL na de behandeling.  Twee derde
van de hematologen behandelt patiën-
ten met postmenopauzale klachten of
verwijst naar de gynaecoloog.
98% van de hematologen en 85% van
de gynaecologen die patiënten met HL
zien, hebben behoefte aan een richtlijn
over de bescherming van de ovariële
functie. Aan een richtlijn voor de
behandeling van postmenopauzale
klachten heeft 98% van de hematolo-
gen en 32% van de gynaecologen
behoefte.

Conclusies
Samenwerking tussen hematologen en
gynaecologen bij de bescherming en
vervanging van de ovariële functie
rond de behandeling van HL is niet
altijd gebruikelijk.
Zowel hematologen als gynaecologen
blijken behoefte te hebben aan een
richtlijn over dit onderwerp. Ontwik-
keling van een richtlijn over dit onder-
werp zou een systematischer samen-
werking kunnen bevorderen.

TREFWOORDEN
prematuur ovarieel falen, Hodgkin-
lymfoom, gonadotoxiciteit, bescher-
ming ovariële functie, postmenopau-
zale klachten, fertiliteit. 

ABSTRACT
Background
The purpose of this study was to
determine whether ovarian function
was protected during treatment for
Hodgkin’s disease (HL), and how
postmenopausal symptoms after treat-
ment for HL were treated. Furthermo-
re, we investigated the collaboration
between gynaecologists and haemato-
logists, and the need for protocols
regarding this subject. 

Methods
We sent a questionnaire to all clinically
active gynaecologists and haematolo-
gists in the Netherlands.

Results
412 (53%) of 778 gynaecologists, and
73 (57%) of 128 haematologists res-
ponded.
94% of the haematologists and 7% of
the gynaecologists see patients before
treatment for HL. 62% of the haemato-
logists take action to protect the ova-

rian function by treating patients or
referring to the gynaecologist.
82% of the haematologists and 26% of
the gynaecologists see patients with
HL after treatment.
Two-third of the haematologists treat
patients with postmenopausal
symptoms or refer to a gynaecologist.
98% of the haematologists and 85% of
the gynaecologists who see patients
with HL would appreciate protocols
on protection of ovarian function.
Protocols on postmenopausal
symptoms are appreciated by 98% of
the haematologists and 32% of the
gynaecologists.  

Conclusions
There is room for improvement in pro-
tection and replacement of the ovarian
function after treatment for HL. Treat-
ment protocol development is warran-
ted.

KEYWORDS
premature ovarian failure, Hodgkin’s
Lymphoma, anti-tumour treatment,
gonadotoxicity, ovarian function pro-
tection, postmenopausal, fertility.
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Commentaar naar aanleiding van artikel: 

Bescherming van de ovariële functie rond de behandeling van 

Hodgkin-lymfoom: welke interventies worden in Nederland toegepast?

C. HILDERS

GYNAECOLOOG, REINIER DE GRAAF GROEP, DELFT

De impact van de diagnose van een maligniteit en het effect van de daarop-
volgende behandelingen op de vruchtbaarheid kan bij de patiënt een psy-
chisch en emotioneel lijden veroorzaken, welke een direct effect kan hebben op
de kwaliteit van leven. Om te streven naar optimale zorg, zal het aanbieden
van fertiliteitssparende technieken een plaats moeten krijgen in de standaard
oncologische behandeling.
Echter, bij het aanbieden van deze fertiliteitsparende technieken dient het
belang van de patiënt voorop te staan. Een interventie mag geenszins leiden
tot uitstel van de primaire behandeling. Daarbij zal, zoals bij iedere medische
behandeling, het begrip ‘informed consent’ centraal moeten staan. Zeker in de
situatie waarbij de patiënt een beslissing moet nemen ten aanzien van een
eventuele kinderwens kort na de diagnose van een maligniteit. De confrontatie
met een levensbedreigende ziekte en de vraag naar preservatie van vrucht-
baarheid zal hoge eisen stellen aan de copingsvaardigheden van de patiënt en
de zorgvuldigheid van informatievoorziening van de behandelaar. Bij deze
informatievoorziening zijn in principe ten minste twee behandelaars betrokken
waarbij onderling overleg noodzakelijk is, de inhoud van de gesprekken op
elkaar afgestemd dient te zijn en het informatieproces ‘op maat’ dient te wor-
den aangeboden. Een leidraad voor dit informatie- en begeleidingsproces
wordt zeer wenselijk geacht, waarbij gestreefd zal moeten worden naar een
landelijke consensus.
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INLEIDING

Evidence Based Medicine (EBM)
staat voor het zorgvuldig, expliciet
en oordeelkundig gebruik van het
huidige beste wetenschappelijk
onderbouwde bewijs om in de
geneeskunde beslissingen te
nemen. De toepassing hiervan
vereist integratie van individuele
expertise met het bewijsmateriaal
dat door middel van een gestruc-
tureerde zoektocht beschikbaar is
gekomen. Gelukkig is EBM diep
doorgedrongen in gynaecologisch
Nederland en dit heeft vele posi-
tieve effecten gehad. Helaas
bestaan er ook vele misvattingen
over EBM. Drie daarvan willen 
wij hier aan de orde stellen.

ENKELE MISVERSTANDEN

Allereerst iets over het woord
‘evidence’. ‘Evidence’ is niet zonder
meer te vertalen in ‘bewijs’. In de
Oxford Dictionary wordt het
omschreven als ‘the available facts
or circumstances’ en laat daarmee
veel meer ruimte voor twijfel dan
het Nederlandse ‘bewijs’ dat in de
van Dale wordt omschreven als
‘datgene waardoor onweerlegbaar
wordt aangetoond’. Zij die de
Nederlandse taal trouw zijn,
kunnen in plaats van ‘evidence’
wellicht beter kiezen voor aan-
duiding, aanwijzing of desnoods
evidentie.

In discussies wordt met ‘daar is
geen evidence voor’ vaak bedoeld
‘daar is absoluut geen bewijs voor’.

Behalve dat dit over het algemeen
niet klopt (het is maar zelden dat
enige aanwijzing ontbreekt), is het
ook een vervelende dooddoener.
Het kan een wetenschappelijk dis-
puut over theorie (is iets logisch?)
en empirie of onderzoek (is iets
aannemelijk?) eenvoudig in de weg
staan en daar dreigt domheid. Zo is
EBM ook niet bedoeld. Zoals eerder
gesteld, gaat het om een gestructu-
reerde zoektocht naar de best
beschikbare aanwijzing (best
available evidence) en niet om
onomstotelijk bewijs. Als een meta-
analyse of gerandomiseerde studie
ontbreekt, wil dat dus niet zeggen
dat de ‘evidence’ ontbreekt. De
aanwijzing is alleen minder hard of
het niveau van bewijs (level of
evidence) minder hoog. Wij pleiten
ervoor de uitlating ‘daar is geen
evidence voor’ te verbannen.
Spreek met elkaar liever over het
niveau van bewijs en hoe aan-
nemelijk iets is. Dat doet de
discussie meer recht.

Ten slotte wordt nogal eens gesteld
dat als gebleken is dat bij een
bepaalde ziekte therapie A beter
werkt dan therapie B, deze ook
volgens EBM aan patiënt X met die
ziekte gegeven zou moeten
worden. Meestal zal dit inderdaad
logisch en raadzaam zijn. Het is
echter niet zo dat dit volgens EBM
moet. EBM stelt juist de voor-
keuren, wensen en verwachtingen
van de patiënt centraal in de
besluitvorming. Vaak wordt in
discussies het bewijsmateriaal
centraal gesteld en is dit bijna

heilig. EBM pleit er echter voor om
in het proces van besluitvorming
bewijsmateriaal, de status van de
patiënt en de voorkeuren van
patiënt én arts te integreren. Dit
kan uitstekend leiden tot het besluit
samen te kiezen voor een andere
dan de meest effectieve therapie.

EBM is in de dagelijkse praktijk
naar ons idee teveel geworden tot
een excuus geen geneeskunst te
bedrijven. Dit wordt ongetwijfeld
mede ingegeven door een algemene
behoefte naar zekerheid, die EBM
echter niet kan en wil bieden.
Iedere arts zou volgens ons beter de
nuances van EBM moeten kennen
en uitdragen. Het lezen van het
boek van Straus (eerdere editie van
Sackett) of Offringa, of een bezoek
aan de website van ‘The Centre for
Evidence-Based Medicine’ zou hier-
toe kunnen bijdragen 1-3. EBM is
geen bedreiging van de genees-
kunst, maar helpt ons juist de kunst
beter te bedrijven.
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SAMENVATTING:
Evidence Based Medice is onzes inziens
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geneeskunst te bedrijven. Dit wordt
mede ingegeven door veel misverstan-
den over EBM. Enkele daarvan worden
hierna genoemd en de lezer wordt
gemotiveerd de nuances van EBM te
ontdekken. EBM is geen bedreiging van
de geneeskunst, maar helpt ons juist de
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INLEIDING

Op 13 mei 1791 besloten de curato-
ren van de Leidse universiteit dat
het onderwijs in de geneeskunde
tot meerdere ‘luyster en roem’ op
twee belangrijke punten diende te
worden uitgebreid, namelijk in de
praktische verloskunde en in de
praktische chirurgie. Om dit te
realiseren benoemde curatoren M.S.
du Pui (1754–1834) tot buitenge-
woon hoogleraar met de leerop-
dracht deze twee onderdelen van
het geneeskundig onderwijs te ont-
wikkelen 1 (figuur 1).

Het besluit van curatoren kwam
niet als een donderslag bij heldere
hemel, doch had een voorgeschie-
denis die uiteindelijk dit besluit tot
gevolg had. Wat was namelijk het
geval? 
In de ons omringende landen Enge-
land, Frankrijk en Duitsland werd
het in de loop van de achttiende
eeuw usance dat ook de acade-
misch opgeleide medici de prakti-
sche verloskunde en chirurgie gin-
gen beoefenen en derhalve, wat
betreft de verloskunde, een concur-
rerende positie in gingen nemen ten
opzichte van het werk van de
vroedvrouwen. Dit onderwijs in de
praktische verloskunde vond in
Engeland plaats in de klinische
scholen die in de verschillende
grote ziekenhuizen werden opge-
richt. Aanvankelijk werden de theo-
retische en praktische lessen in de
verloskunde alleen gevolgd door
chirurgijns, doch weldra strekte het
onderwijs zich ook uit naar
medisch studenten. Deze, die hun
theoretische opleiding in de genees-
kunde hadden genoten aan de uni-
versiteiten van Oxford en Cam-
bridge en van wie een aantal op het
vaste land van Europa, met name
in Leiden, was gepromoveerd,
bezochten daarna vaak voor het
praktische onderwijs in de verlos-

kunde de privé-klinieken van
bekende obstetrici. 
Opgemerkt dient echter te worden
dat deze ‘Gentlemen of enlarged
academical education’ aanvankelijk
niet hoog aangeschreven stonden
bij de academisch opgeleide medici
van de oude stempel. Deze voelden
zich ver verheven boven diegenen
die ook de praktische geneeskunde
en met name de praktische verlos-
kunde beoefenden. Ook vanuit het
buitenland bestond er veel belang-
stelling voor deze opleiding in alge-
mene ziekenhuizen en private ver-
loskundige klinieken. Medio
achttiende eeuw was deze vorm
van klinisch onderwijs in de verlos-
kunde in Engeland de eerste in zijn
soort. 
Het feit dat het alleenrecht van de
vroedvrouw om de ongecompli-
ceerde bevallingen te doen werd
aangevallen en beconcurreerd door
medici, had tot gevolg dat deze
haar vakkennis op een hoger
niveau diende te brengen. Enerzijds
deed zij dit door haar kennis van de
specifieke anatomie – benige bek-
ken en in- en uitwendige vrouwe-
lijke geslachtsorganen – te vergro-
ten en anderzijds door de opleiding
bij een ervaren vroedvrouw te ver-
lengen tot minstens drie jaar. Daar-
naast verscheen er een aantal leer-

boeken, speciaal voor vroedvrou-
wen geschreven 2. 

FRANKRIJK

Ook in Frankrijk hebben de vroed-
vrouwen in deze periode veel
terrein verloren aan de accou-
cheurs, dat wil zeggen de mannelij-
ke practici in de verloskunde, die
echter uitsluitend afkomstig waren
uit de beroepsgroep der chirurgijns
en niet, zoals in Engeland, ook uit
de medische stand. 
De Maternité echter, aanvankelijk
gevestigd in het Hôtel-Dieu te
Parijs en na 1797 in een zelfstandige
kliniek, was uitsluitend toeganke-
lijk voor vroedvrouwen die hier
hun klinische opleiding kregen. 

DUITSLAND

In tegenstelling tot Frankrijk en
Engeland was het chirurgisch en
verloskundig onderwijs in Duits-
land in de achttiende eeuw reeds
een onderdeel van het universitair
medisch curriculum. Voor vroed-
vrouwen werd in deze tijd de 
opleiding volgens stedelijke regle-
menten geactiveerd. De stads-
medici onderwezen de leerling-
vroedvrouwen en namen de
verloskundige examens af. Duits-
land was wat betreft de opleiding
van vroedvrouwen vergelijkbaar
met de situatie zoals deze in ons
land reeds sinds de zeventiende
eeuw bestond, waarbij de theo-
retische opleiding van vroed-
vrouwen onder supervisie van de
plaatselijke chirurgijnsgilden
plaatsvond. 

In ons land was er in de achttiende
eeuw grote belangstelling voor de
wijze waarop in de ons omringende
landen de praktische verloskunde
door medici werd beoefend. Tal-
rijke studenten en pas afgestudeer-
de medici doorliepen in het buiten-

De praktische verloskundigen-
opleiding in de achttiende eeuw
H.L. HOUTZAGER

Figuur 1. Portret van Meinard Simon
du Pui (1754-1834). Naar een litho
van L. Springer.
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land een stage praktische verlos-
kunde en chirurgie bij vermaarde
clinici, zoals in Engeland bij Smel-
lie, in Frankrijk bij Levret en in
Duitsland bij Heister 3 (figuur 2 en
3). Onder deze Nederlandse studio-
si bevond zich ook de hierboven
reeds genoemde Du Pui, die zowel
in Engeland als in Frankrijk verlos-
kundige en chirurgische vaardig-
heden verwierf en die vanaf 1791
zijn kennis in deze vakken door
middel van colleges en praktijk
doorgaf aan zijn studenten in
Leiden. Op deze wijze ontstond er
spoedig een generatie Nederlandse
medici die ook de ongecompliceer-
de partus ging doen en derhalve
een concurrent was voor de niet-
academisch opgeleide vroed-
vrouwen. Wilde deze laatsten deze
concurrenten de blaas blijven, dan
dienden zij hun verloskundige
kennis te verdiepen en uit te brei-
den, zowel in theorie als praktijk.
Hiertoe stond hen o.a. een aantal
verloskundige boekwerken ten
dienste in de Nederlandse taal
geschreven of vertaald. 
Van deze boeken is dat van

Hendrik van Deventer (1651–1724)
het meest bekend. Diens Manuele
Operatien zynde een Nieuwe Ligt voor
Vroed-meesters en Vroed-vrouwen ver-
scheen in 1701 en beleefde talrijke
herdrukken (figuur 4). Ook Traité
des maladies des femmes Grosses et de
celles qui sont nouvellement
accouchées etc. (Parijs 1668) van de
Franse verloskundige François
Mauriceau (1637–1709) werd in het
Nederlands vertaald en verscheen
onder de titel: Tractaet van de Siek-
tens der Swangere Vrouwen en die
eerst gebaert hebben (figuur 5). 
Beide boeken, zowel dat van Van
Deventer als dat van Mauriceau,
beschrijven onder andere de ver-
schillende liggingen van de foetus
en hoe men in die verschillende
gevallen de partus moet leiden.
Daarnaast wordt mede naar aanlei-
ding van afwijkende liggingen van
de foetus, de anatomie van het bek-
ken besproken en welke pathologi-
sche situaties in dit geval de baring
nadelig kunnen beïnvloeden. 

Van de vele andere uitgaven op
verloskundig terrein, die in de acht-
tiende eeuw verschenen dient hier
vermeld te worden het boek De
Gezuiverde Vroedkonst dat als onder-
titel heeft ‘Wyze, om alle baaringen
gemakkelyk te maaken, de zwaare
tydig voor te koomen, en die, welke
de handkonst vereischen, spoedig,
veilig en gelukkig te helpen. Korte-
lyk verhandelt, en gegrond op het
maakzel der deelen, en op de waare
werking der Lyfmoeder, door-
mengd met verscheide nuttige Aan-
merkingen, en al het geene nieuw-
lings in de Vroedkunde is ontdekt.
Ten dienste van vroedmeesters en
vroedvrouwen, die zig zoeken
bekwaam te maaken’ (figuur 6.)
Het boek verscheen in 1751 te
Amsterdam en is geschreven door
Cornelis Plevier. 

VERLOSKUNDIGE
PUBLICATIES IN DE
NEDERLANDSE TAAL
VERSCHENEN

Van de schrijver Cornelis Plevier
(1720–1750) valt, behalve dat hij ‘In
zyn Leven Medicinae et Chirurgiae
Doctor in Amsterdam’ was, te ver-
melden dat hij te Zierikzee werd
geboren en in Amsterdam overleed.
Hij was waarschijnlijk de neef van
zijn naamgenoot Cornelis, die even-

Figuur 2. Portret van William Smellie.

Figuur 3. Portret van Laurens Heister.

Figuur 4. Titelpagina van de eerste
Nederlandse uitgave van het 'Nieuw
Ligt'.

Figuur 5. Titelpagina van François
Mauriceaus 'Tractaet van de Siektens
der Swangere Vrouwen'.

Figuur 6. Titelpagina van 'De
Gezuiverde Vroedkonst' van Cornelis
Plevier.
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eens medicus was en tevens burge-
meester van Zierikzee. Aanvanke-
lijk praktiseerde Cornelis Plevier
als chirurgijn en vroedmeester in
zijn geboorteplaats na zijn oplei-
ding in Amsterdam en Parijs geno-
ten te hebben. Over een universitai-
re opleiding in de geneeskunde is
niets met zekerheid bekend, wel
dat hij zich op 21 oktober 1748 liet
inschrijven als student in Gronin-
gen om daar binnen een maand, op
16 november van dat jaar, te pro-
moveren tot medisch doctor. In
1749 begon Plevier een praktijk in
Amsterdam. In 1750 woonde hij in
een huis aan de Bloemgracht waar
hij in datzelfde jaar overleed. 
De Gezuiverde Vroedkonst is een leer-
boek en een naslagwerk. Expliciet
vermeldt de titelpagina dat het
voor vroedvrouwen en vroedmees-
ters is geschreven die zich in hun
vak willen bekwamen. In de dertig
hoofdstukken wordt de bevalling in
al zijn verschillende facetten en
vormen besproken en worden de
meest voorkomende pathologische
afwijkingen van bekken en baar-
moeder onder de loep genomen.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan
‘de Keyzerlyke Sneede’. Het boek
eindigt met een verhandeling over
het plaatsen van pessaria in geval
van een descensus uteri dan wel.
vaginae. De verschillende liggingen
van de foetus in utero zijn in een
aantal afbeeldingen weergegeven
en van een verklarende tekst voor-
zien. Hetzelfde geldt voor prenten
die een beeld geven van de ver-
schillende handgrepen en tangex-
tracties (figuur 7). 
Ook het boekje Siphra en Pua; of
onderwyzing in de vroedkunde en der-
zelve voornaamste handgrepen etc. dat
in 1753 door Gerard ten Haaff uit
het Zweeds was vertaald, werd als
leerboek voor aanstaande verlos-
kundigen zeer aanbevolen. In een

vraag- en antwoordvorm wordt de
gehele verloskunde in eenvoudige
bewoordingen doorgenomen in het
boek van Jean Louis Baudelocque
dat onder de titel Grondbeginsels der
verloskunde, ten nutte der vroed-
vrouwen ten plattelande etc. in 1790
uit het Frans werd vertaald en dat
in 1808 nog een tweede druk beleef-
de 4.
In deze opsomming van verloskun-
dige leerboeken – hoe onvolledig
ook – mogen echter de publicaties
van David Henry Gallandat
(1732–1782) niet ontbreken (figuur
8). Deze Zwitser van geboorte
heeft, behoudens een aantal reizen
als scheepschirurgijn naar Guinea,
steeds de chirurgische en verlos-
kundige praktijk uitgeoefend in
Vlissingen, waar hij sedert 1761 ook
lector was in deze vakken en belast
werd met het afnemen van het
examen voor scheepschirurgijns.
Ook de opleiding van de aanstaan-
de vroedvrouwen behoorde tot zijn
taak. In 1764 verscheen zijn verlos-
kundig werk Grondbeginselen der
vroedkunde volgens de bespiegeling en
oefening der hedendaagsche vroed-
kundigen. Het boek is bedoeld als
een handleiding voor aanstaande
vroedvrouwen en is grotendeels

gebaseerd op de werken van Levret
en Smellie. 
Op 14 november 1769 hield
Gallandat een openbare les die als
onderwerp had de verloskunde. In
deze voordracht, die ook in druk
verscheen, wijst Gallandat er o.a.
op dat ‘zonder een geoefende
kennis van deeze deelen (namelijk
de vrouwelijke geslachtsorganen)
wordt de vroedkunde niet alleen
een bedriegerij van kwakzalvers en
een afgod van bijgelovigheid, maar
ook teffens een pijnbank voor de
vrouwen, een kerkhof voor de
kinders en een schandvlek voor een
kunst, door welkers voltooiing het
welzijn van het menschelijk
geslacht zoo krachtiglijk bevorderd
wordt’ 5.
Mede door middel van deze stroom
van in de Nederlandse taal versche-
nen publicaties op verloskundig
gebied en door een intensievere
training van de toekomstige vroed-
vrouwen, heeft men getracht de
opleiding te bevorderen en op deze
wijze voldoende tegenwicht te vor-
men tegen de opkomende concur-
rentie van medici, die aan het einde
van de achttiende eeuw in toene-
mende mate ook de praktische
geneeskunde gingen uitoefenen. 

Noten

1. Meinard Simon du Pui werd
geboren in Enkhuizen. Hij studeer-
de geneeskunde in Groningen en
Leiden en van 1778 tot 1780 maakte
hij een studiereis naar Londen en
Parijs. Hij praktiseerde in Kampen
en Alkmaar voordat hij in Leiden
benoemd werd tot hoogleraar als 'rei
obstetriciae et chirurgiae practicae
professor extra-ordinarius'. Zie
M.M. Lamens-van Malenstein,
oefening en bespiegeling, het ver-
loskundig onderwijs van M.S. du
Pui te Leiden. Rotterdam 1997. 

2. Dawkes Th. The midwife rightly
instructed etc. Londen 1736. Stone
S. A complete practice of midwifery.
Londen 1737. 

3. Lorenz Heister (1683-1758)
studeerde geneeskunde aan de
universiteit van Giessen en liep
colleges in Leiden bij Bidloo en
Boerhaave. In 1708 promoveerde hij
te Harderwijk. In 1719 werd Hei-
ster hoogleraar in de anatomie en
chirurgie te Helmstadt. Eerst sticht-
te hij een ook een botanische tuin. 

Figuur 7. Drie afbeeldingen uit 'De Gezuiverde Vroedkonst'.

Figuur 8. Portret van David Henry
Gallandat.
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William Smellie (1697–1763) gebo-
ren in Lanark in Schotland werkte
aanvankelijk gedurende 17 jaar als
vroedmeester op het platteland en
studeerde in Londen en Parijs.
Vanaf 1739 tot 1759 praktiseerde hij
in Londen waarna hij zich in zijn
geboorteplaats terugtrok. Zijn
belangrijkste publicatie is: Treatise
on the Theory and Practice of
Midwifery.

André Levret (1703–1780) werd in
Parijs geboren en beoefende daar de
verloskunde. Hij verwierf daar grote
bekendheid wegens zijn tang-
verlossingen. Van zijn hand ver-
schenen verschillende publicaties op
het gebied van de verloskunde en
van de bekkenleer. 

4. Jean Louis Baudelocque
(1746–1810), geboren in Heilly in
Picardië is bekend wegens zijn

onderzoek van het vrouwelijk
bekken. Zijn leerboek L' art des
accouchements werd vertaald door
Arnoldus Soek in samenwerking
met Baudelocque zelf. 

5. Gallandat D.H. Redevoering over
de vroedkunde, uitgesproken
14 november 1769 bij den aanvang
der openbare vroedkundige lessen.
Middelburg 1771. 
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Herkent u dit: ‘drukke spreekuren,
hollen naar besprekingen, overvolle
OK’s, brieven dicteren, direct door
naar de volgende vergadering met
een ambitieus gevulde agenda, en
tegelijkertijd een dienst ingaan’? Is
er ooit een serieus moment om
werkelijk stil te staan bij uw eigen
professionele ontwikkeling? 
Toch worden er steeds meer eisen
aan het vak van de medisch specia-
list gesteld. Met het IFMS-project
wordt u geconfronteerd met uw
eigen functioneren. Is dit een kans
of bedreiging voor u als professio-
nal?
Wat betekent IFMS? Het staat voor
Individueel Functioneren Medisch
Specialisten. De bekende kwaliteits-
visitaties zijn gericht op het ver-
beteren van de kwaliteit van de
gehele maatschap of vakgroep. Na
het professionaliseren ervan1 kon
een focus op het functioneren van
de individuele medisch specialist
niet uitblijven. 
Het doel van IFMS is om het indi-
vidueel functioneren van elke
medisch specialist op een hoger
niveau te brengen. Om, in analogie
aan de intentie van de kwaliteits-
visitaties, de gehele Gausse-curve
van het individueel functioneren
verder naar rechts te laten op-
schuiven met als doel u een spiegel
voor te houden, u daardoor te
stimuleren en te enthousiasmeren.
U bepaalt vervolgens of u tot ver-
beteracties overgaat, en zo ja, welke
dat zijn. Het gaat met nadruk om
een intercollegiale evaluatie, het-
geen iets geheel anders is dan een
beoordelings- of functionerings-
gesprek.
In opdracht van het Ordebestuur is
nadrukkelijk onderscheid gemaakt
tussen het ontwikkelen van een
systeem voor continue verbetering

van de kwaliteit van het professio-
neel functioneren en een traject
voor werkelijk disfunctioneren. Het
project, zoals het nu loopt, behelst
het eerste deel van de opdracht. 
Dit jaar start een test met acht zie-
kenhuizen. Zij participeren in deze
pilotstudy waarbij drie systemen
van individuele evaluatie zullen
worden getest 2. Dit onder begelei-
ding van een wetenschappelijke
evaluatie. Met als doel om te kijken
welke systemen bruikbaar zullen
zijn.
Wat gaat u ervan merken? Als u in
een van de participerende zieken-
huizen* werkt, bent u mogelijk uit-
genodigd, of wordt u gevraagd
vrijwillig mee te doen. Wat krijgt u
daarvoor? Waarschijnlijk is dit de
eerste keer dat u in de gelegenheid
bent om op een respectvolle manier
in een vertrouwelijke setting met
een deskundig getrainde collega
stil te staan bij, en werkelijk van
gedachten te wisselen over uw per-
soonlijk functioneren en professio-
nele ontwikkeling. Hoe komt uw
functioneren over op anderen?
Waar bent u goed in? Doet u werke-
lijk wat u wilt, en wilt u wel wat u
doet? Waar liggen verbeterpunten,
wat zijn uw uitdagingen? Hebt u
plezier in uw werk? Grijp dus die
kans! Aan het ziekenhuis de
opdracht om verbetertrajecten te
faciliteren. Maar uiteraard kunt u
zelf veel doen met de verkregen
informatie. Of u hierin laten bege-
leiden. 
Wat zijn de onderdelen in die pilot-
study? De essentie is dat u binnen
elk systeem zelf een portfolio
samenstelt, zoals dat inmiddels
binnen het huidige curriculum
opleiding tot gynaecoloog 3 is in-
gevoerd. Het portfolio is een soort
uitgebreid curriculum vitae dat u

jaarlijks gaat aanvullen. Naast uw
feitelijke persoonsgegevens zal u
worden gevraagd een eigen evalu-
atie en reflectie te geven op ver-
schillende competentiegebieden,
die essentieel zijn voor het profes-
sioneel functioneren. Het CCMS
(Centraal College Medisch Specia-
lismen) heeft in 2003 voor de oplei-
dingen een competentiemodel vast-
gesteld. Competenties worden
gedefinieerd als vaardigheden,
kennis, attituden, eigenschappen en
inzichten. Naast de vakinhoudelij-
ke competenties wordt gekeken
naar algemene competenties.
Medisch handelen, communicatie,
samenwerking, kennis en weten-
schap, maatschappelijk handelen,
organisatie en professionaliteit 4.
Verder wordt er informatie voor
feedback verzameld. De drie ver-
schillende evaluatiesystemen,
Appraisal en Assessment (AA),
Peer Associate Rating (PAR) en
Multi Source Feedback (MSF) heb-
ben hiertoe elk een eigen methode.
De feedback zal bestaan uit welke
sterke punten anderen u toekennen,
en waar uw verbeterkansen liggen.
De intercollegiale gespreksleider is
zelf geen beoordelaar. Het evalu-
atiegesprek zal gaan over de infor-
matie die u zelf hebt verstrekt in
het portfolio, en de feedback die
anderen over u hebben aangedra-
gen. Waarna u tot zinvolle persoon-
lijke verbeteracties kunt komen.
Er is onvoldoende harde evidence
dat een professional die met meer
plezier zijn/haar werk doet ook
werkelijk beter functioneert, en dus
ook een hogere kwaliteit van zorg-
verlening levert. In het wetenschap-
pelijke traject van het IFMS-project
zal hier aandacht aan worden
besteed. Ervaringen met alle drie
de evaluatiesystemen zijn echter

Uit de Koepel Kwaliteit 

IFMS: Grijp die kans!
J.F. ADMIRAAL

GYNAECOLOOG, GROENE HART ZIEKENHUIS GOUDA

COACH-TRAINER-MEDIATOR BIJ ‘ON SPEAKING TERMS’

COMMISSIELID PROJECT IFMS NAMENS DE KOEPEL KWALITEIT
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positief 5-7. Voor ieder weldenkend
mens is het daarnaast zeer voor-
spelbaar dat een tevreden functio-
nerende professional, die bereid is
naar zichzelf te (laten) kijken, die
‘goed in zijn/haar vel zit’, een zeer
positieve bijdrage zal leveren aan
de kwaliteit van onze gezondheids-
zorg!
Kortom, IFMS: een mogelijkheid
om gewoon met nog meer plezier
naar uw werk te gaan. Grijp die
kans!
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WAAROM EEN NIEUWE
REGISTRATIE?

In 1999 heeft het NVOG-bestuur de
commissie bijstelling LVR-2 in het
leven geroepen. Aanleiding daartoe
was de breed gedragen opinie dat
de huidige LVR-2-registratie onvol-
doende voorziet in de hedendaagse
en toekomstige informatiebehoefte
over de perinatale zorg omdat: 
– mogelijkheden om het zorg-

proces te kunnen volgen en
toetsen te beperkt zijn;

– voor beoordeling van de kwali-
teit van zorg essentiële proces- en
uitkomstgegevens ontbreken; 

– de LVR-2 een aantal gegevens
bevat waarvan de registratie als
niet betrouwbaar, niet bruikbaar
of niet zinnig wordt beschouwd;

– de verschillende registraties die
gebruikt worden in O&G geïnte-
greerd of gekoppeld moeten kun-
nen worden;

– de registratie onvoldoende aan-
sluit bij andere registraties in de
zorgketen (LVR-1 en LNR).

STAND VAN ZAKEN
NIEUWE REGISTRATIE

Bij de oprichting van de stichting
Perinatale Registratie Nederland
(PRN) zijn de werkzaamheden van
deze NVOG-commissie overgeno-
men door de PRN. De werkgroep
dataset van de PRN heeft in 2006
een basisset gegevens vastgesteld
waarbinnen de LVR-1, de LVR-h, de
LVR-2 en de LNR zijn hervormd tot
één Perinatale Registratie . 
Kenmerken van deze PRN-basisset
zijn: 
– één gelijkluidend gedefinieerde

variabelenset voor alle beroeps-
groepen; 

– een raamwerk en structuur die
gehandhaafd kunnen worden bij
implementatie van de variabelen-
set in een EPD;

– longitudinale follow-up van
moeder mogelijk;

– variabelen gedefinieerd vanuit
vraagstellingen (waarom en
waartoe moet dit geregistreerd
worden);

– uniforme codelijsten voor alle
beroepsgroepen;

– geen koppelingsproblematiek
meer en eenheid van taal in de
perinatale keten.

Deze nieuwe dataset kan alleen in
gebruik worden genomen als ook
een nieuwe registratie wordt ont-
wikkeld. Deze zal, net als de
bestaande registraties, moeten
bestaan uit systemen voor lokale
gegevensvastlegging en aanleve-
ring en één centraal gegevensver-
werkend systeem met bijbehorende
databank (de registratie in engere
zin) en een informatieproducerend
systeem. Een prototype voor de
centraal gegevensverwerkende
registratie (met bijbehorende in-
formatieproducerende systemen) is
inmiddels ontwikkeld met behulp
van Promise (LUMC).  
Voor de financiering van dit project
is een beroep gedaan op het Minis-
terie van VWS, dat ook de basis-
financiering van de Stichting PRN
voor haar rekening neemt.

IMPLEMENTATIE VAN DE
NIEUWE REGISTRATIE

Voor het aanleveren van gegevens
aan de nieuwe centrale databank
zullen aanzienlijke veranderingen
in de lokale softwarepakketten
noodzakelijk zijn. Voor de kinder-

artsen zijn deze aanpassingen rela-
tief eenvoudig. Voor de tweede- en
derdelijnsverloskunde is de nieuwe
variabelenset echter aanzienlijk
omvangrijker dan de bestaande
LVR-2. Voor het betrouwbaar
invoeren en aanleveren van data is
een lokaal EPD onontbeerlijk.
Bestaande EPD’s zullen aangepast
moeten worden en de nog te ont-
wikkelen EPD’s zullen in de basis-
set moeten incorporeren. De PRN
draagt bij aan het verspreiden van
de basisset bij de EPD-leveranciers
in Nederland. Het aanleveren en
inlezen van de lokale gegevens in
de centrale database wordt door de
PRN ontwikkeld samen met NIC-
TIZ. Essentieel voor het welslagen
van de implementatie is het werken
met een EPD. Daar zullen de
ziekenhuizen samen met de gynae-
cologen voor moeten zorgen.

OVERGANGSSITUATIE

PRN realiseert zich dat de nieuwe
situatie niet op korte termijn gere-
aliseerd kan worden. Een knelpunt
is zeer waarschijnlijk een spoedige
ontwikkeling en invoering van
lokale EPD’s. PRN probeert in over-
leg met het Ministerie van VWS de
implementatie van het EPD te
bevorderen.Totdat het merendeel
van de gynaecologen overgestapt is
op het voeren van een lokaal EPD,
zal voor de Perinatale Registratie
een overgangssituatie blijven
bestaan, waarbij door de PRN,
naast de nieuwe registratie, de
bestaande registraties in de lucht
zullen worden gehouden.

L. van der Leeuw-Harmsen
Voorzitter PRN

bestuur@nvog.nl

Een nieuwe Perinatale Registratie?!
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Ruim honderd jaar geleden bracht
Johannes Sobotta zijn ‘Atlas van de
menselijke anatomie’ uit. Bij veel
medische opleidingen in Nederland
wordt deze atlas gebruikt, en daar-
mee is ‘Sobotta’ van grote invloed
op de anatomische kennis van
artsen, en daarmee ook op de
kennis van vele (assistent-)gynae-
cologen.
Deze uit het Duits vertaalde derde,
herziene druk is ingrijpend gewij-
zigd. De indeling van de atlas is
overzichtelijker geworden doordat
ieder hoofdstuk aan de buitenzijde
wordt aangegeven door een eigen
kleur. Daarnaast zijn klinisch rele-
vante afbeeldingen toegevoegd, die
de atlas voor gynaecologisch geïn-
teresseerden waardevoller maakt.
Zo is een abdominale röntgenfoto
van een à terme zwangerschap ver-
vangen door fraaie plaatjes van foe-
tale echografie. Ook zijn gedetail-
leerde microscopische afbeeldingen
van het endometrium in de vroege
en late proliferatiefase geplaatst
naast coupes van ovaria in de folli-
culaire en lutheale fase.
En verrijking is de toevoeging van
klinische terminologie naast de
klassieke anatomische nomen-

clatuur. In de afbeelding van de
vrouwelijke interne genitalia wordt
‘Lig. teres uteri ‘gemarkeerd. Er
wordt verwezen naar de klinische
term onder de afbeelding: ‘lig.
rotundum’. Zo ook bij de vernieuw-
de afbeelding van de ligamenten
rondom de cervix waarbij het ‘liga-
mentum transversum cervicis’ nu
ook als ‘lig. cardinale’ en ‘parame-
trium’ wordt aangeduid.
Deze Sobotta is door de schema’s
van de varianten in het beloop van
de a. iliaca intera en a. obturatoria,
en de verhelderende combinatie
van CT en MRI afbeeldingen met
corresponderende doorsneden van
het vrouwelijke bekken voor gynae-
cologen en gynaecologen in oplei-
ding up-to-date en relevant als
naslagwerk.
Een punt van kritiek is er ook. Er is
gekozen voor een atlas zonder
tabellen van insertie en origine van
spieren, bewegingsmogelijkheden
van gewrichten, en van de takken
en verzorgingsgebieden van zenu-
wen. Die tabellen zijn opgenomen
in een handzaam beknopt boekje
waarnaar verwezen wordt in de
atlas. Het is vervelend voor gynae-
cologisch geïnteresseerden dat dit

tabellenboekje uitsluitend bij  deel 1
van deze Sobotta meegeleverd
wordt. Deel 1 bespreekt hoofd, hals
en extremiteit, en is dus voor gyna-
ecologen in principe niet interes-
sant. Zonder die extra honderd
euro voor deel 1 geen tabellen van
deel 2. Het zou de uitgever sieren
het tabellenboekje ook voor kopers
van alleen deel 2 ter beschikking te
stellen.
Er is ook lof voor de samenstellers
van deel 2: er is eindelijk in de sec-
tie ‘Bekkenorganen en retroperito-
neale ruimte’ ook van de vrouw
een frontale doorsnede gecombi-
neerd met een mediale doorsnede
te zien. Daarmee markeert deze
Sobotta hopelijk een omkeerpunt in
de anatomie: ware het klassiek zo
dat de vrouwelijke anatomie slechts
minimaal werd besproken nadat
die van de man uitgebreid aan bod
was gekomen (meestal met een zin-
snede ‘de anatomische verhoudin-
gen bij de vrouw worden bespro-
ken daar waar zij afwijken van die
van de man’), lijkt met deze nieuwe
Sobotta de strijd om gelijkheid der
seksen in de anatomische literatuur
eindelijk beslecht. 

Recensie

‘Sobotta, Atlas van de menselijke
anatomie. Deel 2: Romp, organen 
en onderste extremiteit.’
R. Putz en R. Pabst (red) 
Derde herziene druk, 
Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2006.

C.P. MAAS

ARTS-ONDERZOEKER GYNAECOLOGIE, LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM
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Belangrijk deel tuba blijft achter bij 
adnex extirpatie
Vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-genmutatie zijn kandidaat voor een prophylacti-
sche bilaterale salpingo-oophorectomie (BSO). In deze studie werd bekeken of de BSO-
procedure zoals die plaatsvindt adequaat is. Hiervoor werd aan 14 hysterectomie-pre-
paraten onderzoek verricht. De lengte en aard van het resterende tubadeel dat niet was
verwijderd bij de BSO werd bestudeerd. De mediane lengte van het achterblijvende
tubadeel na een BSO bleek 12 mm (range 6-15 mm) en bleek trilhaardragend tuba-
epitheel te bevatten. De auteurs adviseren verder onderzoek naar de rol van dit reste-
rende tubadeel bij BRCA-mutatiedraagsters. 

Grote Europese verschillen bij beleid 
electieve sectio caesarea
Al eerder werden in deze rubriek de resultaten beschreven van een Nederlandse studie
naar het beleid met betrekking tot een sectio caesarea op verzoek (electieve sectio), dus
zonder medische indicatie (NTOG 2004;117;312 n.a.v. Kwee et al Eur J Obstet Gynecol
Reprod Biol 2004;113;186-90). 
In de huidige studie werd gekeken naar het beleid rondom een electieve sectio caesarea
in 8 Europese landen (Luxemburg, Nederland, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Italië,
Spanje en Engeland). De studie bestond uit het invullen van een anonieme enquête met
als belangrijkste uitkomstmaat de bereidheid tot het uitvoeren van een electieve sectio
caesarea. Gegevens van 1530 obstetrici (respons 77%) werden verkregen afkomstig uit
105 klinieken. Landen waar de bereidheid tot het uitvoeren van een electieve sectio het
laagst was waren Spanje (15%), Frankrijk (19%) en Nederland (22%). In Duitsland en
Engeland bleek deze bereidheid het hoogst, respectievelijk 75% en 79%. Bij multivariate
logistische regressie-analyse bleken land van herkomst (p<0.001), angst voor juridische
procedures (p 0.004) en werkzaamheid in een universiteits(geaffilieerd)centrum (p 0.001)
significant geassocieerd met meer bereidheid tot het inwilligen van het verzoek. De
populatie vrouwelijke dokters mèt kinderen bleek minder bereid tot het inwilligen van
het verzoek (OR 0.29, 95% CI 0.20-0.42).
De auteurs concluderen dat de verschillen bij het wel of niet inwilligen van een verzoek
tot electieve sectio niet berusten op medische gronden maar op culturele, juridische en
andere factoren gerelateerd aan de organisatie van de perinatologische zorg van het
betreffende land. Er zou volgens de auteurs meer aandacht moeten worden besteed aan
het begrijpen van de angsten en motivaties van een patiënt die aan het verzoek ten
grondslag liggen.

Vroege identificatie van patiënten die niet reageren
op methotrexaat bij persisterende trofoblast
Deze studie had als doel om vroeg patiënten te identificeren die niet reageren op eerste-
lijns monochemotherapie om tijdig op polychemotherapie over te gaan. Gegevens
werden gebruikt van patiënten die tussen 1987 en 2004 bij de Centrale Mola Registratie
Nederland werden geregistreerd. Een normaal serum hCG-regressiecorridor werd
geconstrueerd voor 79 patiënten (de controlegroep) met laagrisico persisterende trofo-
blast (PTD) die werden genezen met monochemotherapie (MTX). Een andere groep van
29 patiënten met laagrisico PTD had aanvullend polychemotherapie nodig (studiegroep).
Met dit normogram bleek het mogelijk om 14% van de patiënten die polychemotherapie
nodig zouden hebben reeds vóór de start van de eerste monochemotherapie kuur met
97,5% specificiteit te identificeren. Op dezelfde wijze kon met behulp van serum hCG-
metingen vlak voor de start van de vierde MTX-kuur 50% van de patiënten die poly-
chemotherapie nodig zouden hebben met 97,5% specificiteit worden geïdentificeerd. De
auteurs concluderen dat met behulp van de hCG-regressiecorridor met hoge mate van
specificiteit in de loop van de eerste monochemotherapiekuur de helft van de patiënten
kan worden geïdentificeerd die polychemotherapie nodig zal hebben voor de genezing.

L.H. Gerritzen, J.M. Grefte, 
N. Hoogerbrugge, J. Bulten, 

L.F.A.G. Massuger, J.A. de Hullu. 
A substantial part of the fallopian tube

is left after standard prophylactic
bilateral salpingo-oophorectomy. 

Int J Gynecol Cancer 2006:16;1940-4.

M. Habiba, M. Kaminski, M. Da Fre,
K. Marsal, O. Bleker, J. Librero, 

H. Grandjean, P. Gratia, S. Guaschino,
W. Heyl, D. Taylor, M. Cuttini. 
Caesarean section on request: a 

comparison of obstetricians’ attitudes
in eight European countries. 

BJOG 2006;113;647-56. 

N.E. van Trommel, L.F.A.G. Massuger,
C.P.T. Schijf, M.J. ten Kate-Booij,
F.C.G.J. Sweep, C.M.G. Thomas. 

Early identification of resistance to
first line single-agent methotrexate in
patients with persistent trophoblastic
disease. J Clin Oncol 2006;24;52-58.
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Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
(NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Zij stelt zich als doel de leden van de NVOG en
andere specialisten, die werkzaam zijn op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voort-
plantingskunde, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op deze deelterreinen. 
Het NTOG probeert haar doel te bereiken door middel van vaste rubrieken, columns, commentaren,
wetenschappelijke artikelen, congresverslagen en themanummers. 

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de voort-
planting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de
uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
komsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing
van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefe-
naars van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking
komende organen en instanties.
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There is enough for everybody’s needs,
but never for their greeds.

In deze laatste aflevering in 2006
een interessante visie van twee
gynaecologen op het verzoek om
labiumreductie. Onder het motto
‘Health is not merely the absence of
disease,…’ (WHO) worden gynae-
cologen regelmatig geconfronteerd
met klachten waarvoor geen
duidelijk anatomisch of patho-
logisch substraat bestaat. De klacht
en de invloed daarvan op het
dagelijks leven van de vrouw zijn
de basis voor onze bemoeienis. De
autonomie van de patiënt moet
daarbij afgewogen worden tegen
het aloude en zeer betrouwbare
adagium ‘primum no nocere’. Hoe
groot moet een myoom zijn,
hoeveel het bloedverlies en hoe
ernstig de verzakking om de
klachten te verklaren? 
Bovendien leert de ervaring dat
‘psychologisering’ van het
‘probleem’ niet minder ingrijpend
en per se verhelderend is dan
somatisering.
Holism is a slippery word, whose
ownership is competed by both sides of
the therapeutic divide.
(Jan Smuts, 1926)
De voorgestelde benadering, waar-
bij de vrouw in ieder geval serieus
genomen wordt en alle aspecten die
bij de klacht betrokken zijn in het
behandelplan worden meegeno-
men, lijkt vanzelfsprekend. Maar
helaas bestaat de indruk dat nogal
eens de binnenbocht wordt geko-

zen, zeker als de wens van de
patiënt duidelijk en uitgesproken
is. Zij komt bovendien niet alleen
met de klacht maar ook met de
oplossing. De presentatie daarbij
heeft een grote mate van sociale en
medische wensbaarheid. Impliciet
zal zij dan ook zelden klagen over
het resultaat van de behandeling.
Zij neemt daarvoor de volledige
verantwoordelijkheid. Hoewel het
‘probleem’ in het artikel nogal
dramatisch geschetst wordt - de
meeste vrouwen vragen immers
gewoon om een labiumreductie
omdat ze last hebben van hun
schaamlippen - en er in vele
gevallen geen duidelijk onder-
liggend psychologisch of sexuo-
logisch probleem is, denk ik dat de
voorgestelde benadering de enige
juiste is. 
Een ervaren gynaecoloog uit de vorige
generatie raadde de vrouw die vulvaire
pijn had tijdens het fietsen aan om naar
de fietsenmaker te gaan voor een ander
zadel. Daar kwam in zijn tijd geen
psycholoog of chirurg aan te pas.
De afgelopen maanden hebben de
verloskundigen weer eens toe-
geslagen. Terwijl ‘wij’ steeds vaker
gemengde gevoelens hebben over
de organisatie van de verloskundi-
ge zorg en de centrale rol daarin
van de thuisbevalling, hierin
gesteund door internationaal en
Europees cijfermateriaal, hebben de
verloskundigen een campagne op
touw gezet om het Nederlandse
volk te overtuigen dat preconcep-
tieadvies terecht zeer belangrijk is

en dat je daarvoor goed terecht
kunt bij de verloskundige. Met de
wind in de rug en de steun van de
zorgverzekeraars werd het ANP
vervolgens op de hoogte gebracht
van het feit dat er een premie
kwam te staan op het ‘in de eerste
lijn houden van een zwangere met
een kind in stuitligging’. Het leek,
gezien de reactie van de NVOG, dat
onze beroepsgroep niet op de hoog-
te was van deze acties, die maar
weer eens aangeven hoe de finan-
ciële overwegingen een belangrijke
rol zullen spelen bij het marktge-
richt worden van de zorg en dat de
kwaliteit daarbij van ondergeschikt
belang dreigt te worden.
Terwijl wij druk bezig zijn met het
invullen en klagen over de DBC’s
krijg ik ook steeds meer het idee
dat we afglijden tot een groep
‘navelstaarders’. We weten dat we
het best goed doen en het kwali-
teitsbeleid staat bij ons hoog in het
vaandel, maar de rest van de
wereld heeft geen idee. Bovendien
worden we gedwongen om elkaar
te gaan beconcurreren en zal deze
verdeel-en-heersstrategie voor ons
in dit tijdsgewricht niet goed uit-
vallen. In deze ‘onstuimige tijden’
is er meer dan ooit behoefte aan een
sterke, proactieve NVOG - en dat
zijn we allemaal - , die bereid is de
barricades op te gaan, maar waarbij
het kompas gericht dient te blijven
op kwaliteit.

De redactie wenst u goede en
inspirerende feestdagen. 

Editorial
Hij onderzocht alles, en bleef twijfelen
LEX PETERS



4 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 119, december 2006

Prof. dr. Nick Macklon, de nieuw
benoemde hoogleraar Infertiliteit
en Periconceptie in Utrecht, is er
klaar voor. Hij wil in de voorste
linie staan nu voortplantings-
geneeskunde een nieuwe spannen-
de fase ingaat. Een gesprek met een
Schotse perinatoloog die blind de
overstap waagde naar de Neder-
landse voortplantingsgeneeskunde
omdat het hem zo leuk leek. ‘Ik ben
niet bang om risico’s te nemen!’

In de Nederlandse academische
wereld voelt Macklon zich thuis.
Het is een open omgeving waarin
vragen kunnen worden gesteld en
opbouwende kritiek kan worden
gegeven. Dat leidt tot beter onder-
zoek en meer kennis. Het klinkt als
een open deur, maar kennisverga-
ring is en blijft een van de belang-
rijkste eisen voor vooruitgang. In
Macklons oratie op 20 oktober
getiteld ‘The embryo and its future’
staat dit dan ook centraal. ‘We doen
het best wel goed, maar hoewel er
al veel vooruitgang is geboekt op
het gebied van IVF, is de kans op
een goede innesteling van een
embryo nog steeds teleurstellend
laag. Het is dan ook noodzakelijk
om meer te weten te komen over de
factoren die een rol spelen bij de
innesteling. We krijgen steeds meer
zicht op processen als genomic imp-
rinting, waarbij wordt bepaald
welke genen wel en welke genen
niet worden aangezet. Door een
embryo in een kunstmatige om-
geving te plaatsen dragen we
onbewust bij aan dit proces. Als we
genomic imprinting beter begrijpen,
kunnen we al in dit stadium bijdra-
gen aan de ontwikkeling van een
gezonde baby’.

Deze theorie is gebaseerd op de
Barker-hypothese, waarin wordt
gesteld dat de intra-uteriene om-
geving van invloed is op het cardio-
vasculair risico van het kind. ‘Er
zijn studies die aantonen dat peri-
conceptionele omstandigheden ook
van invloed zijn  op de ontwikke-
ling van het kind. Denk bijvoor-
beeld aan dieetaanpassingen, zoals
de inname van foliumzuur vooraf-
gaand aan de zwangerschap.
Periconceptionele zorg werkt echter
naar twee kanten. Waar gynae-
cologen kunnen bijdragen aan de
verbetering van de factoren rond-
om IVF, moeten ook patiënten hun
bijdrage leveren door hun levens-
stijl aan te passen’.

UITSLUITEN

Bang om hier een helder standpunt
over in te nemen, is Macklon niet.
In zijn oratie pleitte hij ervoor om
vrouwen die roken uit te sluiten
van IVF. Dit schoot bij enkele van

zijn collega’s in het verkeerde keel-
gat en werd breed uitgemeten in de
pers. ‘Gynaecologen zijn bang dat
ze de rechten van de patiënten
schenden, maar het is in ieders
belang om de patiënt te overtuigen
dat roken schadelijk is voor de kans
op zwangerschap en een gezonde
baby. Mijn standpunt is overigens
niet nieuw. In Nederland stellen wij
ook al eisen aan mensen met over-
gewicht. En in Nieuw-Zeeland
wordt IVF niet vergoed bij rokers’.
Maar wat wil hij nu eigenlijk berei-
ken? Vanwaar die schijnbaar wille-
keurige keuze om vrouwen die
roken uit te sluiten? ‘Het gaat me
om verantwoordelijkheden en
inzet. Het is geen kwestie van
‘eigen schuld, dikke bult’. Er
bestaat voor mij een groot onder-
scheid tussen wat een patiënt
vroeger heeft gedaan en wat een
patiënt nu doet. Ik reken toekom-
stige ouders niet af op wat ze
hebben gedaan, maar wat ik wel
verwacht is dat ze alles doen wat in
hun macht ligt om de kans op
succes te vergroten. Tenslotte
vragen zij ons om hulp. Gynae-
cologen zetten zich volledig in voor
de patiënt. Ik vind dat we patiënten
dan best kunnen vragen om hun
eigen verantwoordelijkheden te
nemen. Zij zijn eigenlijk de primai-
re behandelaars. Uiteindelijk gaat
het om wat zij belangrijker vinden,
roken of een gezonde baby?’

COMMERCIALISATIE

Macklon ziet mogelijkheden om
dergelijke kwesties aan te pakken
omdat hij kan werken in een land
waar IVF geen ‘business’ is. In
Nederland krijgen gynaecologen

‘Het draait niet meer alleen om 
een positieve zwangerschapstest’
J. COUWENBERG

WETENSCHAPSJOURNALIST

Prof. dr. Nick Macklon

Interview
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relatief veel tijd om samen met hun
patiënten te bepalen wat de beste
aanpak is. Gynaecologen worden
zo in staat gesteld patiënten pro-
gramma’s aan te bieden die hen
helpen om te stoppen met roken of
af te vallen. Door het gebrek aan
commerciële concurrentie en de
enorme toewijding aan het vak-
gebied heeft Nederland bovendien
een ideaal onderzoeksklimaat.
‘Vrouwen die normaal zwanger
worden, komen vaak voor het eerst
bij een arts of verloskundige als ze
twaalf weken zwanger zijn. Dan is
alles al bepaald. Bij IVF hebben we
de unieke kans om te zien welke
factoren een rol spelen bij de con-
ceptie en de innesteling. Bovendien
wordt in Nederland kennis
gedeeld. Als nieuwe technieken
beschikbaar komen, mag iedereen
een kijkje in de keuken komen
nemen. Dat werkt in het voordeel
van de patiënt’.
Met zijn eigen onderzoeksgroep
richt Macklon zich op factoren die
bepalen of en wanneer het endo-
metrium klaar is voor innesteling.
Nieuwe inzichten kunnen samen
met informatie over de ontwikke-
ling van een embryo leiden tot een
verhoging van het percentage
succesvolle innestelingen. ‘Ik ver-
wacht echter dat er een natuurlijk
plafond is voor het innestelen van
embryo’s. In vijf of zes jaar zullen
er waarschijnlijk middelen op de
markt komen die het ‘plakken’ van
een embryo aan het endometrium
bevorderen. De vraag is dan of dat
betekent dat we altijd embryo’s
moeten terugplaatsen. Met nieuwe
technieken als molecular finger-
printing wordt de selectie van
goede embryo’s steeds beter. Als
het embryo niet goed is, moeten we
het eigenlijk ook niet willen laten

innestelen’.
Door het IVF-beleid in Nederland
kan ook zo’n beslissing nu redelijk
gemakkelijk worden gemaakt. Als
IVF in Nederland gecommerciali-
seerd wordt, zou dat wel eens
anders kunnen zijn. In de VS, waar
IVF al lange tijd gecommerciali-
seerd is, wordt veel minder degelijk
klinisch onderzoek uitgevoerd. De
Europese beweging richting het
terugplaatsing van slechts één
embryo om meervoudige zwanger-
schappen te voorkomen, wordt in
de VS niet gevolgd. ‘Als IVF ook in
Nederland wordt gecommerciali-
seerd, zal waarschijnlijk veel voor-
uitgang worden teruggedraaid. De
openheid zal verdwijnen. Kennis
zal niet meer worden gedeeld en
door sterke concurrentie zullen
richtlijnen niet meer worden nage-
leefd. Ook periconceptionele zorg
wordt dan moeilijk. Dat is nadelig
voor de patiënt en nog meer voor
het kind’.
Om dit te voorkomen moet ruimte
worden gecreëerd voor strakke
regelgeving. De overheid zou het
vergunningensysteem kunnen
gebruiken om specifieke kwaliteits-
eisen te kunnen stellen. Ook de
periconceptionele zorg kan worden
vastgelegd. ‘Zelf ben ik bang dat de
overheid dit echter niet zal doen.
We moeten als vakgroep dan ook
actief inspelen op deze ontwikke-
ling. Wij kunnen de overheid dui-
delijk laten weten welke nadelen
kleven aan de commercialisatie van
IVF’.

CONTINUÏTEIT

De ontwikkelingen rondom IVF en
de periconceptie maken voort-
plantingsgeneeskunde een
spannend vakgebied, zo zegt Mack-

lon in zijn oratie, maar werken in
dit vakgebied is vooral heel leuk.
‘Onze blik wordt ruimer. Nieuwe
technieken en diagnostische
methoden slaan een brug tussen
voortplantingsgeneeskunde en
obstetrie. Het draait niet meer
alleen om een positieve zwanger-
schapstest; we kunnen nu al heel
vroeg na de conceptie bijdragen
aan de ontwikkeling van een
gezonde baby. Ik voel me nog altijd
enorm vereerd als ik deelgenoot
word gemaakt van een positieve
zwangerschapstest of de geboorte
van een kind. Het is jammer dat in
Nederland maar weinig gynaecolo-
gen in opleiding kiezen voor de
voortplantingsgeneeskunde. Ons
vak biedt een unieke continuïteit:
van periconceptie tot vrouwenge-
zondheid: de reproductieve Circle of
Life’.
En er is juist nog veel te ontdekken
in de voortplantingsgeneeskunde.
De eerste generatie IVF-baby’s zal
in de komende jaren kinderen
krijgen. Deze generatie wordt ook
ouder en zou over enkele decennia
kunnen gaan kampen met ouder-
domsproblemen die mogelijk een
link kunnen hebben met IVF. Tot nu
toe lijken er weinig complicaties op
te treden.‘Maar dat betekent niet
dat dit niet meer gaat gebeuren. We
moeten kritisch blijven. We zullen
alle IVF-kinderen moeten blijven
volgen om te zien of er op lange
termijn problemen optreden. Maar
ik verwacht het niet, ik ben
optimistisch’.

GEMELDE (FINANCIËLE)
BELANGENVERSTRENGELING: 
geen
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Er valt nog zo veel te vertellen, zo
veel te doen. Toch nam prof. dr.
Peter Heintz op vrijdag 10 novem-
ber, drie jaar vóór zijn pensioen,
afscheid als hoogleraar Gynae-
cologie en Verloskunde. In zijn
afscheidsrede ‘De kop van de golf’
klinkt duidelijk de passie door
waarmee hij zich jaren heeft inzet
voor zijn vakgebied Gynaeco-
logische Chirurgie en Oncologie.
Een gesprek met de vertrekkende
hoogleraar over zijn vak en zijn
toekomstplannen.

‘Ik heb me mijn hele carrière hard
gemaakt voor een raamwerk voor
gynaecologische oncologie. Toen ik
me ging verdiepen in het vakge-
bied bestond dit in Nederland niet
of nauwelijks. Dat was in het
buitenland wel anders. In de VS
was gynaecologische oncologie een
eigen subspecialisme met een
erkende opleiding. Dat moest in
Nederland ook’.
Er zat dus maar één ding op: zelf
naar de VS gaan, daar de vaardig-
heden leren en die kennis mee
terugnemen naar Nederland. ‘Met
een klein groepje gelijkgestemden
bestookten we de Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie in die
tijd met onze ideeën. We schreven
zelfs een programma voor gynae-
cologische oncologie als subspecia-
lisme van de gynaecologie, maar
binnen de vereniging werden we
slechts als een bedreiging gezien.
Ze waren nog niet klaar om gynae-
cologische oncologie als eigen sub-
specialisme te accepteren. Ook de
universiteiten wilden hier geen
geld voor vrijmaken’.
Heintz begreep dat een internatio-
naal klankbord hem mogelijk meer
draagvlak zou kunnen bieden. Zo
zag de International Gynaecolo-
gical Cancer Society het licht. ‘Bij
de oprichtingsvergadering in 1987

waren 360 belangstellenden uit
binnen- en buitenland aanwezig.
Inmiddels heeft de vereniging 1600
leden. Een duidelijk teken dat de
aandacht voor ons vakgebied
enorm is gestegen’.
Na deze vereniging volgde de
oprichting van vele andere vereni-
gingen met als doel gynaecologi-
sche oncologie op de kaart te zet-
ten. Toen hij benoemd werd tot
hoogleraar in Utrecht maakte hij
zich hard voor een eigen oplei-
dingsplaats voor een gynaecoloog-
oncoloog. ‘Wij waren het eerste
ziekenhuis in Nederland met een
dergelijke opleidingsplaats. Inmid-
dels is deze plek tot mijn spijt
wegens bezuinigingen verdwenen,
maar in andere ziekenhuizen in
Nederland worden gelukkig nog
wel gynaecoloog-oncologen op-
geleid’.

VLOEKEN IN DE KERK

Nu, twintig jaar later, is gynaecolo-
gische oncologie in Nederland een
geaccepteerd subspecialisme met
een erkende opleiding. Doel bereikt

zou je kunnen zeggen. Maar daar
stopt Heintz niet. Nee, gynaecologi-
sche oncologie is volgens hem
inmiddels zo’n losstaand specialis-
me dat hij ervoor pleit om het weg
halen bij de algemene gynaecolo-
gie. ‘Het is geen geliefd standpunt;
eerder vloeken in de kerk. Algeme-
ne gynaecologen zien dit onderdeel
van hun vak liever niet verdwijnen.
Het is een onderdeel van de chirur-
gische gynaecologie en als zodanig
een heel bevredigend deel van hun
werk. Het probleem is echter dat
het operatieve en oncologische deel
van de opleiding tot gynaecoloog
veel te weinig prioriteit heeft om
assistenten echt goed op te leiden’.
In Nederland presenteren zich jaar-
lijks ongeveer 3500 vrouwen met
gynaecologische kanker. Als deze
gevallen zich zouden verdelen over
de verschillende ziekenhuizen, ziet
elke arts te weinig patiënten om
zijn ervaring op peil te houden. ‘Als
je het getalsmatig bekijkt, denk ik
wel eens ‘waar maakt iedereen zich
druk om?’ Er bestaan genoeg
studies die aangeven dat de patiënt
langer in leven blijft als hij wordt
geopereerd door een specialist in
een gespecialiseerd ziekenhuis.
Natuurlijk is het jammer als er een
deel van je vakgebied wegvalt,
maar uiteindelijk is het in het voor-
deel van de patiënt om gynaecolo-
gische oncologie te centraliseren.
En daar gaat het om, de patiënt is
tenslotte geen ding’.
Een deel van het vakgebied is reeds
gecentraliseerd. Vrouwen met een
cervix- of vulvacarcinoom worden
al doorverwezen naar kanker-
centra. In dergelijke gevallen gaat
het chirurgisch verwijderen van de
tumor vaak gepaard met radio-
therapie en dit kan alleen in ge-
specialiseerde centra worden uit-
gevoerd. De discussie richt zich nu
op de procedures rondom het

‘Een patiënt is geen ding’
J. COUWENBERG

WETENSCHAPSJOURNALIST

prof. dr. Peter Heintz

Interview
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ovariumcarcinoom. ‘Ik snap niet
goed dat vrouwen met een cervix-
en vulvacarcinoom zonder proble-
men worden doorverwezen, maar
dat men niet wil accepteren dat
vrouwen met een ovariumcarci-
noom ook beter af zijn in gespecia-
liseerde centra. De chirurgische
ingreep bij deze maligniteit is veel
complexer’.
Heintz is tegen volledige centra-
lisatie van vrouwen met een
ovariumcarcinoom. Er zijn betere
compromissen mogelijk, met name
met het oog op de opleiding van
specialisten. Met zijn groep in
Utrecht heeft hij een model op-
gesteld waarbij gynaecoloog-
oncologen uit het UMC Utrecht
samenwerken met gynaecologen
uit twee perifere ziekenhuizen, het
Diakonessenhuis in Utrecht en het
Meander Medisch Centrum in
Amersfoort. Misschien komt daar
zelfs nog een derde perifere kliniek
bij. Een soort semi-centralisatie. De
groep van vijf à zes gynaecologen
voert in teams van twee alle chirur-
gische ingrepen bij ovariumcarci-
noom uit. ‘Wij zien per jaar on-
geveer 90 tot 100 gevallen van
ovariumcarcinoom in onze regio.
Als al deze patiënten worden
geopereerd door onze groep artsen,
dan ziet ieder team ongeveer 33
gevallen per jaar. Dat vind ik een
aantal waarbij je mag verwachten
dat alle betrokkenen en de betrok-
ken ziekenhuizen hun vaardig-
heden goed op peil kunnen
houden’.

TOTALE ZORG

In zijn afscheidsrede praat Heintz
over vooruitgang en nieuwe ont-
wikkelingen binnen zijn vakgebied:
‘De kop van de golf is dat deel van
de golf dat het verst het land op zal
rollen’. En dat Heintz in de ‘kop
van de golf’ heeft gezeten, kan
zeker gezegd worden. ‘Er is veel
vooruitgang geboekt op het gebied
van de gynaecologische oncologie.
We hebben een raamwerk georga-
niseerd, richtlijnen opgesteld en een
erkende opleiding van de grond
gekregen. Daar ben ik trots op,
maar uiteindelijk draait het toch
allemaal om de patiënt. Ik heb de
kans gehad om jarenlang meer dan
50% van mijn tijd aan patiënten-
zorg te kunnen besteden’.
De integrale zorg van de kanker-
patiënt is voor Heintz uitermate
belangrijk. ‘Je moet continu het
concept van integrale zorg in acht
nemen, de patiënt totale zorg aan-
bieden. Je begeleidt de patiënt van
voorbereiding tot behandeling tot
nazorg. Die interactie met patiënten
is goed voor de arts en goed voor
de opleiding. Je moet binnen ons
vakgebied met beide benen in de
kliniek staan, anders ben je niet
geloofwaardig. Wat dat betreft kon
ik in Utrecht prima mijn ei kwijt’.
Ook in de gynaecologische chirur-
gie zijn vooruitgangen geboekt. De
ingrepen worden, waar het kan,
minder radicaal en er worden
steeds meer alternatieve behande-
lingen ontwikkeld. Er wordt steeds
meer duidelijk over fysiologische
en anatomische factoren die een rol
spelen bij de prognose. ‘We kunnen
steeds meer maatwerk leveren. Dat
maakt ons vakgebied dynamischer,
minder stram’.

PLEISTERS PLAKKEN

Het vakgebied is dus leuk, er valt
nog genoeg te doen en een deel van
Heintz’ doelen zijn nog niet bereikt.
Waarom dan toch vervroegd
afscheid nemen? ‘Je moet niet alles
zelf willen afronden. Er zijn genoeg
jonge mensen die dit van mij
kunnen overnemen. Als hoogleraar
ben je verantwoordelijk voor het
management van de hele afdeling.
Dat hoeft van mij allemaal niet
meer zo. Ik wil me in de komende
jaren meer kunnen toeleggen op
kennisoverdracht. Mijn afscheid
stelt me in staat om energie te ste-
ken in postacademisch onderwijs,
met name in landen waar gynae-
cologische tumoren een groot
probleem zijn’.
Zijn plannen nemen Heintz mee
naar landen als Indonesië en India.
Sinds 1986 draagt hij actief bij aan
het opleiden van gynaecologen in
Indonesië. De laatste jaren heeft hij
zijn activiteiten uitgebreid naar
India. ‘Gynaecologische kanker
komt in Zuidoost Azië 15 tot 20
keer zo vaak voor als in Nederland.
Daar valt dus nog veel te bereiken.
Sinds ik hiermee ben begonnen,
hebben we in Nederland zeven
gynaecologen uit Indonesië opge-
leid. Deze artsen zien misschien iets
van 2000 tot 3000 patiënten in hun
leven. Dat betekent dat we door
deze artsen op te leiden 21.000
patiënten hebben geholpen. Dat is
veel effectiever dan pleisters
plakken in een lokaal ziekenhuis’. 

GEMELDE (FINANCIËLE)
BELANGENVERSTRENGELING: 
geen
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INLEIDING

De laatste jaren worden gynaecolo-
gen, maar ook plastisch chirurgen
en artsen werkzaam in een cosme-
tisch centrum, geconfronteerd met
een toenemend aantal vrouwen die
verzoeken om operatieve reductie
van de labia minora (labiumreduc-
tie). Omdat er geen operationele
Landelijke Gynaecologische Regis-
tratie van de polikliniekconsulten
bestaat, kan niet precies worden
aangegeven hoe vaak vrouwen met
dit verzoek op de polikliniek wor-
den gezien en hoeveel labiumre-
ducties er per jaar worden verricht.
Een dergelijk verzoek kan evenwel
dilemma’s oproepen en kan aanlei-
ding zijn voor een soms heftige
confrontatie met collega’s. Immers
meningen kunnen lijnrecht tegen-
over elkaar staan, variërend van: ‘ik
doe een dergelijke ingreep nooit’
tot ‘het is goed voor de omzet om
een correctie te doen’ en ‘ik doe wat
de vrouw vraagt’. 
Het bestuur van de Werkgroep
Psychosomatische Obstetrie en
Gynaecologie (WPOG) heeft
onlangs onderling geprobeerd een
consensus te bereiken over de aan-
pak van een verzoek om labium-
reductie/-correctie. In dit commen-
taar willen wij hierover verslag
doen, omdat wij van mening zijn
dat het maatschappelijk gezien
goed is wanneer de tot nu toe voor-
al binnenskamers gevoerde discus-
sies meer in de openbaarheid
komen. Tevens zou dit een aanzet
kunnen zijn om te (her)overwegen
of er geen aparte CTG code voor
labiumreductie/-correctie zou
moeten zijn. De DBC waarop de
declaratie nu plaatsvindt is dezelf-

de als die van een chirurgische
interventie bij een Bartholinische
cyste. Ook blijkt er per regio en
afhankelijk van de zorgverzekeraar
een verschil in het toekennen van
een vergoeding voor deze ingreep
te bestaan. Een plastisch chirurg is
verplicht een machtiging tot ver-
goeding van de kosten van de
ingreep aan te vragen welke slechts
zelden wordt gehonoreerd. Een
gynaecoloog kan afhankelijk van 
de regio waar hij/zij werkzaam is,
de ingreep zonder machtiging uit-
voeren. Soms moet hij/zij een
machtiging vooraf aanvragen en
wordt onder bepaalde condities tot
vergoeding overgegaan. 

WAT IS HET PROBLEEM?

1. Een vrouw, zowel adolescent als
volwassen, bezoekt de gynae-
coloog met vulvaire klachten die
zij toeschrijft aan de in haar ogen
en/of beleving te grote labia
minora. De vrouw wordt zoda-
nig gehinderd door de klachten
dat zij vraagt om een correctie
van haar schaamlippen. De
specifieke klachten kunnen zeer
divers zijn. Vulvaire pijn en irri-
tatie bij fietsen, paardrijden en
het dragen van strakke broeken
en meestal bestaand sinds de
puberteit. Soms zijn er klachten
van oppervlakkige dyspareunie
of het gevoel abnormaal te func-
tioneren omdat de lippen voor
intromissio van de penis
gespreid moeten worden. De
vrouw kan soms moeilijk haar
gedachten afhouden van de in
haar ogen abnormale grootte
van haar lippen. Ze voelt zich
gespannen, abnormaal en

schaamt zich. Ook in haar
gedrag is zij steeds met het pro-
bleem bezig. Zo krult zij haar
lippen steeds om in haar onder-
broekje, duwt ze plat met een
WC papiertje, en/of durft niet
meer te gaan zwemmen, sporten
of naar de sauna te gaan in aan-
wezigheid van anderen. Een sek-
sueel geweldsverleden kan soms
een reden zijn om aan te dringen
op een correctie.

2. De gynaecoloog is geraakt door
de ernst van de problematiek
wanneer hij/zij uitgebreid stil-
staat bij het probleem en de
gevolgen daarvan voor het dage-
lijks leven van de vrouw. Hij/zij
zou graag willen helpen, maar
ervaart verschillende dilemma’s. 

3. De gynaecoloog weet niet welke
lengte van de labia minora als
afwijkend lang moeten worden
beschouwd. Daarnaast is de
vrouw zelf vaak niet op de hoog-
te van het feit dat onder invloed
van hormonen vorm en grootte
van de genitalia externa tijdens
de puberteit veranderen. Ook
weet zij vaak niet dat er een
enorme variatie is in afmetingen
van de labia tussen vrouwen
onderling. Bezorgdheid over een
abnormale lengte wordt nog
versterkt nu de uitwendige
genitalia tegenwoordig zo goed
zichtbaar zijn omdat het
gewoonte is geworden om de
mons veneris te scheren.
Onlangs rapporteerde Lloyd et
al.1 over de enorme variatie in
breedte van labia minora bij
vrouwen zonder klachten varië-
rend van 7 en 50 mm. Bij vijftig

Verzoek om labiumreductie
De visie van twee gynaecologen 
K.M. PAARLBERG1 EN PH.TH.M. WEIJENBORG2

1 GYNAECOLOOG, GELRE ZIEKENHUIZEN LOCATIE APELDOORN

2 GYNAECOLOOG, LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM, LEIDEN

DE AUTEURS ZIJN RESPECTIEVELIJK VOORZITTER EN LID VAN DE WERKGROEP PSYCHOSOMATISCHE

VERLOSKUNDE EN GYNAECOLOGIE (WPOG)
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vrouwen werden onder narcose
de labia minora op een gestan-
daardiseerde wijze horizontaal
gemeten vanaf de middenlijn
met minimale tractie naar late-
raal.

4. De gynaecoloog kan de vulvaire
klachten van pijn en irritatie
eigenlijk niet objectief vaststel-
len, waardoor na lichamelijk
onderzoek niet duidelijk is of de
subjectieve klachten samenhan-
gen met de breedte/grootte van
de labia minora. Zo is dan ook
onzeker of het operatief verklei-
nen van de labia minora wel een
verbetering van de klachten
geeft. In de afgelopen jaren is er
slechts één publicatie verschenen
waarin niet alleen de chirurgi-
sche procedure, resultaten en
complicaties beschreven werden,
maar ook de tevredenheid van
de vrouwen achteraf 2. De
ingreep werd in deze studie
alleen verricht bij een afstand
tussen basis en vrije rand van
het labium van groter dan 40
mm, omdat er volgens de onder-
zoekers pas bij deze grootte een
samenhang is met de klachten
en er slechts dan verbetering van
een reductie verwacht kon
worden. Er waren geen ernstige
postoperatieve complicaties.
Vierenzestig procent van de
vrouwen had last van postope-
ratieve pijn (durend van 1–60
dagen) direct postoperatief, 45%
had last van lichamelijk onge-
mak postoperatief en 23% van
de vrouwen had last van opper-
vlakkige dyspareunie (3–90
dagen lang). Slechts 10% van de
vrouwen was niet tevreden met
het cosmetisch resultaat en
slechts 3% van de vrouwen was
niet tevreden met het functionele
resultaat. Elf van de 163 patiën-
ten moesten opnieuw geope-
reerd worden met wonddehis-
centie. Tien daarvan waren
uiteindelijk tevreden met het
behaalde resultaat.

5. De gynaecoloog zal zich onge-
makkelijk voelen wanneer alleen
cosmetische redenen de vrouw
aanzetten tot een verzoek voor
een labiumcorrectie. Het is hier-
bij de vraag of in deze situatie de
gynaecoloog zich niet op het
werkterrein van de plastisch chi-

rurg begeeft. Ergernis kan ont-
staan als de patiënte aangeeft
dat financiële motieven de reden
zijn dat zij de gynaecoloog
bezoekt en niet een cosmetisch
centrum.

6. De gynaecoloog weet niet welke
chirurgische techniek het beste
(functionele) resultaat geeft
indien hij/zij zou besluiten te
opereren. Er zijn slechts enkele
case studies beschreven waarin
bij een serie van steeds maxi-
maal twintig vrouwen een speci-
fieke operatietechniek werd toe-
gepast. De indruk bestaat dat de
techniek waarin de operateur de
meeste ervaring heeft in zijn of
haar handen ook ‘de beste’ is. Bij
amputeren of ‘trimmen’ wordt
het buitenste deel van de labia
dan wel het labium verwijderd.
Om cosmetische redenen wordt
een wigexcisie aanbevolen,
waarmee de natuurlijke contour
en vooral de pigmentatie van de
vrije rand van het labium beter
behouden blijven 3. Een gede-
epithelialiseerde labiumplastiek
spaart de neurovasculaire voor-
ziening van de vrije rand van het
labium 4. Ook is een w-vormige
labiumresectie (ook wel ‘zig-
zag’-techniek) beschreven om
klachten op basis van litteken-
contractie te voorkomen 5. In het
algemeen worden als complica-
ties genoemd: een nabloeding of
infectie, met daardoor veelal te
vroege loslating van de hechtin-
gen met cosmetische gevolgen.
Hoe vaak deze complicaties
voorkomen is niet bekend. Ook
is niet onderzocht of er negatie-
ve gevolgen zijn op langere ter-
mijn. Wel blijken sommige vrou-
wen hun labia na de ingreep ‘te
kort’, ‘te lang’ of ‘te asymme-
trisch’ te vinden. Enkele vrou-
wen meldden dyspareunieklach-
ten postoperatief 2. 

VOORSTEL HOE OM TE
GAAN MET HET VERZOEK
OM EEN LABIUMREDUCTIE

Wij zijn op grond van de literatuur
en op basis van eigen ervaring van
mening dat het belangrijk is om de
vrouw die verzoekt om een labium-
reductie/-correctie, als volgt te
benaderen. 

Anamnese
Allereerst dient de klacht serieus
geëxploreerd te worden, waarbij
deze in een breder kader geplaatst
wordt. Dat wil zeggen, dat onder-
zocht dient te worden welke moge-
lijke psychologische, fysiologische
en/of seksuologische factoren ten
grondslag liggen aan het verzoek.
Daarnaast dient er aandacht te zijn
voor de cognitieve, emotionele,
gedragsmatige en sociale gevolgen
van de klacht in het dagelijks leven.
Eventuele traumatische (seksuele)
ervaringen in het verleden worden
expliciet besproken. Ook de ver-
wachtingen van patiënte over het
resultaat van een ingreep komen
aan bod. Een open houding (‘de
ingreep is uiteraard bespreekbaar,
maar laten we een en ander eerst
eens op een rijtje zetten…’) is essen-
tieel om ruimte te creëren voor een
gesprek over de klacht en de gevol-
gen daarvan. 
Het anamnestische traject wordt
ondersteund door samenwerking
met een psycholoog, die vanuit
zijn/haar deskundigheid met
patiënte nogmaals stilstaat bij
genoemde items. De psycholoog zal
onder andere de mogelijkheid van
een ‘body dismorphic disorder’
en/of eventuele andere psycho-
pathologie onderzoeken. Een ver-
wijzing naar de psycholoog heeft
alleen zin als patiënte daartoe
gemotiveerd is. Uitleg over de
reden van zo’n verwijzing is daar-
voor essentieel en kort samen te
vatten als ‘een kwestie van zorg-
vuldig handelen ten behoeve van
een optimale uitkomst van het
consult’ en tevens ‘om te onder-
zoeken of er andere manieren zijn
om met de klachten en gevolgen
om te gaan’. Want het zal duidelijk
zijn dat een aantal gevolgen die de
klacht heeft, niet door het mes kan
worden opgelost, waardoor psy-
chologische ondersteuning meer
aangewezen zal zijn6.

Onderzoek
Tijdens het lichamelijk onderzoek
kijkt patiënte mee met een spiegel.
Voor sommige vrouwen is dat de
eerste keer dat zij hun labia zo
grondig bekijken. 
Patiënte ligt in steensnedeligging.
Na spreiden van het labium
minorum (met zo min mogelijk
tractie) zal de horizontaal gemeten
afstand tussen de basis en het
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laterale uiteinde, ter plaatse van het
breedste deel van het labium, in
millimeters worden uitgedrukt.
Met de basis wordt de hymenaal-
ring bedoeld, herkenbaar aan de
carunculae hymenales. Beide labia
minora worden op deze manier
gemeten. De meting wordt uitge-
voerd met een (bij voorkeur dispo-
sable) meetlint (zie Figuur 1). Men
dient zich te realiseren dat de intra-
en interbeoordelaarsbetrouwbaar-
heid van de meting niet erg groot is
(mondelinge mededeling De Waard
2006). 

Soms blijken klachten toegeschre-
ven te worden aan te grote labia
minora, maar passen zij meer bij
een hypertoon bekkenbodem-
syndroom. Om die reden kan er een
indicatie zijn voor aanvullend
onderzoek van de bekkenbodem-
spierspanning door inspectie en
palpatie. 

Bespreking met de patiënte
Patiënte wordt geïnformeerd over
datgene wat bekend is over labia,
de variabiliteit in grootte en de leef-
tijdsafhankelijke fysiologische ver-
anderingen. De recent gepubliceer-
de normaalwaarden van Lloyd et
al1 dienen hierbij betrokken te wor-
den. Uiteraard krijgt de vrouw uit-
leg over de verschillende technie-
ken om een correctie uit te voeren
en over de resultaten en mogelijke
complicaties die daarvan te ver-
wachten zijn. Ook worden de
gevolgen van de klacht in het dage-
lijks leven geresumeerd waardoor
voor zowel de arts als de patiënte
duidelijk is dat naast somatische
ook psychologische aspecten een
rol spelen. Deze aanpak biedt aan-
knopingspunten voor de meest
gepaste behandeling van de indivi-
duele patiënte.

De centrale vraag is immers of een
operatie de oplossing is van het
probleem (de problemen) waar de
vrouw mee zit. Meestal lukt het
niet in één consult tot een afgewo-
gen beslissing te komen. 

Vaak blijken voorlichting en gerust-
stelling door de gynaecoloog
voldoende te zijn. Soms is seksuo-
logische, bekkenbodemfysiothera-
peutische, en in een enkel geval
psychotherapeutische hulpverle-
ning meer aangewezen. Indien een

operatie wordt overwogen wordt
aan de patiënte uitgelegd of het een
ingreep betreft op medische dan
wel op cosmetische indicatie. Dit is
van belang voor de (op dit moment
nog niet duidelijke) criteria voor
vergoeding van de ingreep door de
zorgverzekeraars. Onzes inziens is
er sprake van een medische indica-
tie bij een verminkt labium minus
of labia minora (bijvoorbeeld na
een rituele besnijdenis of een trau-
ma ten gevolge van een partus). In
alle andere gevallen zou het om een
cosmetische indicatie gaan, met
uitzondering van die labia die 
een lengte hebben van meer dan
50 mm 1.

Mocht tot operatieve interventie
worden overgegaan dan is het
raadzaam direct voorafgaand aan
de ingreep met patiënte meekijkend
in een spiegel duidelijk af te spre-
ken hoe groot het gedeelte van de
labia is dat gaat worden verwij-
derd. Dit voorkomt achteraf proble-
men rond het thema ‘te kort’, ‘te
lang’ of ‘te asymmetrisch’. Dit bete-
kent ook dat als een collega de indi-
catie tot operatie heeft gesteld, de
operateur zelf nog een afspraak met
de patiënte plant om de ‘ideale’
lengte te bepalen.

Contraindicaties voor labium-
reductie
• Bij een labiumbreedte van

minder dan 40 mm is er geen
indicatie voor een reductie2.

• Wanneer een vrouw jonger is
dan 18 jaar zou een labium-
correctie moeten worden afgera-
den en niet worden uitgevoerd.
De genitalia externa zijn in de
puberteit namelijk nog fors aan
verandering onderhevig. Wel is
het aan te raden deze jonge
vrouwen goed te counselen in
samenwerking met een psycho-
loog.

• Wanneer er een discrepantie
bestaat tussen (de ernst van) de
klachten en de bij lichamelijk
onderzoek vastgestelde grootte
van de labia moet men afzien
van operatief ingrijpen.

• Wanneer de vrouw niet alleen in
verschillende situaties pijn rap-
porteert, maar ook meldt dat zij
spontaan pijn heeft aan de vulva
moet de operatie niet worden
uitgevoerd. 

Overige aanbevelingen
• Het zou goed zijn als er een

brochure en/of CD-ROM
beschikbaar komt met afbeeldin-
gen van de variatie in de anato-
mie van labia minora. 

• Nader onderzoek naar dit
onderwerp is geboden in ver-
band met het ontbreken van evi-
dence based medicine op het
gebied van de indicatiestelling,
de therapie en de begeleiding.

• We adviseren het aantal verzoe-
ken om labiumreducties en het
aantal daadwerkelijk uitgevoer-
de correcties jaarlijks per kliniek
bij te houden en te vermelden in
het jaarverslag. 
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INTRODUCTIE

Endometriose kan voorkomen op
of in alle organen van de buikholte.
Het gastro-intestinale systeem is de
op een na meest voorkomende
lokalisatie van endometriose buiten
de genitalia interna. Doorgaans
presenteert zich intestinale endo-
metriose symptoomloos of met
milde klachten die vaak geduid
worden op basis van het zoge-
naamde prikkelbare darm-
syndroom (IBS). Echter, sporadisch
kan deze vorm van endometriose
zich ook uiten als een ernstig
buikbeeld met tekenen van darm-
obstructie. In de voorliggende
casus beschrijven wij een dergelijke
gebeurtenis en de weg naar de uit-
eindelijke diagnose waarin de MRI
een belangrijke rol speelt.

CASUS

Een 25-jarige vrouw presenteerde
zich elders met sinds twee weken
progressieve lage buikpijnklachten.
De voorgeschiedenis vermeldt dat
patiënte sinds een jaar toegenomen
klachten heeft van dysmenorroe
onder AOC gebruik en sinds enige
tijd passagestoornissen voor feces
zonder bloed, maar met enige slijm-
bijmenging. Na analyse middels
lichamelijk, laboratorium- en rönt-
genonderzoek werd patiënte met

de diagnose dunnedarmileus opge-
nomen. Er volgde een exploratieve
laparotomie waarbij geen duidelijk
oorzaak voor de dunnedarmileus
werd gevonden. Wegens een persi-
sterend ileusbeeld post-operatief
werd een CT-scan van het abdomen
verricht. Dit liet een dunne- en dik-
kedarmileus zien met een kaliber-
sprong op de rectosigmoïdale over-
gang met aansluitend daaraan een
stenotisch traject van circa 4 cm. Er
volgde een re-laparotomie waarbij
een obstruerende mobiele zwelling
van onduidelijke aard op de recto-
sigmoïdale overgang werd waarge-
nomen. Er werd een colostoma met
slijmfistel aangelegd. De afwijking
werd in situ gelaten en verdere dia-
gnostiek werd ingezet. Analyse
middels coloscopie liet een atypisch
beeld zien van een niet te passeren
obstructie zonder slijmvliesafwij-
kingen op ca. 15 cm ab ano. Biopten
hiervan leverden geen eenduidige
diagnose op. Er werd een beeld
passend bij een acute aspecifieke
colitis gezien. Dit kan voorkomen
bij inflammatoire, infectieuze en
ischemische colitis. Er werden geen
aanwijzingen voor maligniteit
gevonden. Aanvullend MRI-onder-
zoek liet een beeld zien conform de
CT-scan. Met in de differentiaal-
diagnose een infectieus proces (M.
Crohn, colitis ulcerosa, diverti-
culitis, diverticulose) dan wel een

maligniteit (lymfooom, rectum-
carcinoom, rectum leiomyo-
sarcoom, melanoom) werd patiënte
voor verdere analyse verwezen
naar de afdeling Heelkunde van
een academisch centrum. Na revisie
van de MRI-beelden werd de diag-
nose intestinale endometriose ver-
moed. Hierop werd patiënte naar
ons endometriosecentrum verwe-
zen voor multidisciplinaire behan-
deling. Bij gynaecologisch onder-
zoek vonden wij geen evidente
afwijkingen. Bij transvaginale echo-
scopie zagen wij retrocervicaal een
voor endometriose verdachte
haard, vermoedelijk doorlopend
naar de rectosigmoïdale overgang.
Deze bevinding was conform het
MRI-onderzoek. 
Patiënte werd in ons multidiscipli-
naire endometrioseteam, bestaand
uit gynaecologen, gastro-intestinaal
chirurgen, MDL-artsen en een MRI-
specialist, besproken. Hier werd
opnieuw de werkdiagnose intesti-
nale endometriose met obstructie
van het rectosigmoïd bevestigd. Als
behandeling werd een relaparoto-
mie met partiële rectumresectie
voorgesteld na voorbehandeling
met GnRH-agonist (Lucrin®-depot)
gedurende een periode van drie
maanden. Er werd een recto-
sigmoïdresectie verricht waarbij het
colostoma werd opgeheven. PA-
analyse liet in het preparaat uit-
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gebreide endometriose zien ter
plaatse van de stenose. In de muco-
sa werden geen afwijkingen waar-
genomen. Dit was conform de
eerdere biopten bij coloscopie. De
endometriose was radicaal ver-
wijderd. Het postoperatieve beloop
was ongecompliceerd.

DISCUSSIE

Endometriose, ofwel het voor-
komen van endometriumweefsel
buiten het cavum uteri, is een aan-
doening die bij ongeveer 10% van
de vrouwen in de reproductieve
leeftijd voorkomt 1. De gemiddelde
leeftijd van voorkomen is 37 jaar.
Slechts 15% van de patiënten is
jonger dan dertig jaar. Endometrio-
se kan aanleiding geven tot o.a.
dysmenorroe, diepe dyspareunie,
chronische buikpijn met periodieke
exacerbaties en subfertiliteit.2 Bij
onze patiënte bleek sprake te zijn
van dysmenorroe onder OAC-
gebruik. Dit gegeven is opgemerkt
in de acute fase van haar presenta-
tie, maar niet betrokken in de diffe-
rentiaaldiagnose.
De definitieve diagnose wordt
gesteld door visuele inspectie van
de buikholte tijdens een laparosco-
pie of laparotomie, eventueel
ondersteund met histologisch
bewijs.3 In de buikholte beperkt
endometriose zich niet tot de geni-
talia interna. De aandoening kan
ook voorkomen op of in andere
buikorganen, zoals de darm of de
blaas. Endometriose kan zich

klinisch manifesteren als 1. opper-
vlakkige laesies op het peritoneum
cq. op de serosa van pelviene or-
ganen, 2. endometriosecysten (zgn.
endometriomen) uitgaande van de
ovaria of 3. reactieve adhesieforma-
tie in het kleine bekken die uitein-
delijk het beeld van een zogenaamd
‘‘frozen pelvis’’ kan geven. De aan-
doening kan gaandeweg toenemen
en van een geringe afwijking uit-
groeien tot een meer vergevorderd
stadium (doorgaans geclassificeerd
volgens het systeem van the
American Society of Reproductive
Medicine4). Hierbij moet worden
aangetekend dat er geen relatie is
gevonden tussen de uitgebreidheid
en de lokalisatie van endometriose
en de ernst van de pijn, met uitzon-
dering van het feit dat de diepte
van invasie van de endometriose in
het onderliggend weefsel gecorre-
leerd blijkt aan de ernst van de pijn-
klachten 5.
De oorzaak van deze aandoening is
nog steeds niet bekend, wel zijn er
verschillende theorieën over de
pathogenese. Van deze theorieën is
die van de retrograde menstruatie
de meest geaccepteerde. Menstru-
atiebloed, dat via de tubae in de
buikholte komt, wordt daar norma-
liter opgeruimd door in de buikhol-
te aanwezige leukocyten. Wanneer
dit proces niet adequaat verloopt,
kunnen endometriumfragmenten
erin slagen te implanteren in de
peritoneumbekleding van de buik-
wand en van de pelviene organen,
om daar uit te groeien tot endome-
triose. Predisponerende factoren
voor het krijgen van endometriose
zijn een korte cyclus, overmatige
menses of een geringe of gestoorde
peritoneale opruimcapaciteit, ter-
wijl ook genetische factoren van
invloed zijn 2. 
Intestinale endometriose komt
ongeveer voor in 5 tot 15% van de
vrouwen met chirurgisch bewezen
endometriose6. In 65–75% van de
gevallen wordt de endometriose
waargenomen ter plaatse van het
rectosigmoïd, net als in de voorlig-
gende casus. Endometriose van de
appendix wordt gevonden in 5 tot
20% van de gevallen, terwijl endo-
metriose van het dunne darm-
pakket in minder dan 5% van de
patiënten wordt gerapporteerd.
Darmbetrokkenheid kan zich
enerzijds manifesteren als opper-
vlakkige serosale implants, die

door een lokale inflammatoire
reactie gepaard kunnen gaan met
adhesievorming. Klinisch kan dit
beeld asymptomatisch verlopen;
het kan echter ook aanleiding
geven tot IBS-achtige klachten.
Anderzijds kan er sprake zijn van
‘bulky disease’ waarbij de darm-
wand diffuus verdikt is. Deze vorm
van intestinale endometriose zal
veelal aanleiding geven tot passa-
gestoornissen. Een complete darm-
afsluiting, zoals beschreven in onze
casus, is gelukkig een zeldzame
complicatie die in minder dan 1%

Figuur 1. Transvaginale echoscopie: retrocervicaal
wordt een vermoedelijke endometrioseplaque
(20.5x7.5 mm) gevisualiseerd met daarop fixatie van
het rectosigmoïd.

Figuur 2. MRI Abdomen: retrocervi-
caal wordt in het cavum Douglasi een
endometrioseplaque (21x15 mm)
gezien met infiltratie in het achter-
liggende rectosigmoid tot aan het
niveau van de darmmucosa. Direct
eromheen wordt een gebied van fibrose
gezien. Er is sprake van een circulaire
stenose ter plaatse van het aangedane
darmsegment. 

Fig.3 Laparotomie: rectosigmoid met daarin intestina-
le endometriose met circulaire stenose.

Figuur 4. PA preparaat: macrofoto van het darmresec-
tiepreparaat (opengeknipt in longitudinale richting).
Ter plaatse van de gele cirkel wordt de intestinale
endometriose met circulaire stenose gezien zonder
mucosale afwijkingen.
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van de vrouwen met intestinale
endometriose wordt gerappor-
teerd 7. Intestinale endometriose
gaat in 15 tot 30% van de gevallen
ook gepaard met cyclisch rectaal
bloedverlies hetgeen in de litera-
tuur als pathognomonisch wordt
beschouwd8. Dit bloedverlies wordt
enerzijds geduid als menstrueel
bloeden van endometriose weefsel
in de darmmucosa of anderzijds als
gevolg van beschadiging van de
mucosa tijdens fecale passage door
een stenotisch rectumsegment. De
stenose van buitenaf kan locoregio-
naal aanleiding geven tot een aspe-
cifiek (ischemisch) colitis beeld 9.
Histologie van coloscopiebiopten
kan derhalve tot verwarring leiden.
Dit werd ook gezien bij de PA-ana-
lyse van de biopten in deze casus. 
In de beeldvormende diagnostiek is
de MRI superieur aan transvaginale
echoscopie en CT-scan in de detec-
tie van intestinale endometriose. Bij
de MRI-evaluatie van de mate van
darmbetrokkenheid ter plaatse van
het rectosigmoïd, wordt een sensiti-
viteit van 88% en een specificiteit
van 98% gerapporteerd 10. Specifie-
ke expertise in het beoordelen van
deze beelden verdient de voorkeur.
Zoals blijkt uit deze casus, kan het
stellen van de diagnose intestinale
endometriose in de preoperatieve
fase een lastige klus zijn. Een syste-
matische evaluatie met focus op de
volgende items kan u op het juiste
spoor brengen. In de anamnese
hoort aandacht besteed te worden
aan een eventueel cyclisch karakter
van klachten en symptomen. Hier-
bij kan eerder aangetoonde endo-
metriose de verdenking op endo-
metriose gerelateerde problematiek
in de actuele situatie versterken. Bij
het lichamelijk onderzoek kan het
rectovaginaal toucher tijdens de
menstruatie van aanvullende waar-
de zijn in de detectie van palpabele
afwijkingen in het retrocervicale
gebied danwel in het septum recto-
vaginale 11. 
Als aanvullend onderzoek verdient
de MRI de voorkeur. Zelfs bij rec-
taal bloedverlies en verricht tijdens

de menstruatie zal een coloscopie
zelden de diagnose visueel danwel
histologisch bevestigen. Dit van-
wege het feit dat mucosale betrok-
kenheid gering lijkt. Coloscopie
heeft derhalve alleen nog een
functie ter uitsluiting van andere
pathologie 12.
Dames en heren, endometriose kan
zich presenteren als een multior-
gaanaandoening met onder andere
intestinale betrokkenheid. In dit
licht verdient deze aandoening in
deze specifieke en complexe geval-
len dan ook een multidisciplinaire
aanpak binnen een daarop gespe-
cialiseerd team.
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SUMMARY:
Although endometriosis with serosal involve-
ment of the rectosigmoid is not uncommon in
women of reproductive age, complete bowel
obstruction is rarely seen. The differential diag-
nosis of intestinal endometriosis from other
diseases of the colon remains rather difficult
due to the lack of pathognomonic symptoms
and the poor diagnostic yield of coloscopy. In
this report we present the case of a young
woman with intestinal endometriosis and com-
plete bowel obstruction in which the initial dia-
gnostic workup suggested inflammatory bowel
disease or malignancy. MRI, which is currently
the most sensitive imaging technique to diag-
nose and evaluate the extent of intestinal endo-
metriosis, revealed the true diagnosis. 
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Met veel belangstelling hebben wij
het onderzoek gelezen dat collega
Egberts uitgevoerd heeft naar de
praktijk van de bepaling van foeto-
maternale transfusie (FMT) in
Nederland.1 De uitkomst van dit
onderzoek is niet echt bemoedi-
gend en evenmin verrassend. De
situatie in Nederland blijkt niet in
belangrijke mate te verschillen van
wat in de internationale literatuur
naar voren komt: de Kleihauer-
Betke-test (KBT) is slecht reprodu-
ceerbaar en niet betrouwbaar. 
In zijn discussie stelt Egberts
terecht dat flowcytometrische bepa-
ling van FMT betrouwbaarder en
reproduceerbaarder is dan de KBT.
Hij ziet het echter als een belangrij-
ke beperking dat deze vorm van
diagnostiek lang niet in elk zieken-
huis mogelijk is doordat de beno-
digde apparatuur en expertise niet
aanwezig zijn. De meeste klinisch
chemische en hematologische
laboratoria, zeker die in de grotere
ziekenhuizen die Egberts aanduidt
als ‘topcentra’, hebben anno 2006
een flowcytometer tot hun beschik-
king en de benodigde expertise
hoeft naar onze mening ook geen
belemmering te zijn om deze
methode in te voeren. In het Alge-
meen Klinisch Laboratorium van
het Catharina-ziekenhuis gebruiken
wij al sinds 1999 een flowcytometri-
sche FMT-bepaling en wij willen
onze ervaringen met deze methode
hier graag toelichten 2. Wellicht kan
dat andere laboratoria helpen bij
het invoeren van deze bepaling.
Meteen willen wij dan de aandacht
vestigen op enkele belangrijke
aspecten die van belang zijn bij het
uitvoeren van de bepaling, want
hoewel flowcytometrie superieur is
aan de KBT, kleven er ook aan deze
techniek natuurlijk nadelen.

DE METHODE

In principe zijn er twee benaderin-
gen mogelijk om foetale erytrocyten
in de moederlijke circulatie met
behulp van flowcytometrie aan 
te tonen: met antistoffen tegen
foetaal hemoglobine (HbF)3 en met
antistoffen tegen het rhesus D-
antigeen 4. Deze laatste methode
kan uitsluitend toegepast worden
bij rhesus D-negatieve moeders die
zwanger of bevallen zijn van een
rhesus D-positief kind. Een op HbF
gebaseerde methode is universeel
toepasbaar, onafhankelijk van de
rhesus-bloedgroepen van moeder
en kind. Weliswaar is het schatten
van de toe te dienen dosis anti-D de
meest voorkomende reden om een
FMT-bepaling aan te vragen, maar
zoals Egberts vermeldt, zijn er ook
andere situaties waarin een FMT-
bepaling zinvol is. Om deze reden
hebben wij gekozen voor een
methode die werkt met antistoffen
tegen HbF. Een nadeel van de HbF-
methode is dat mogelijk niet alle
foetale cellen aangetoond worden,
omdat de HbF-inhoud in sommige
foetale erytrocyten niet te onder-
scheiden is van die in de maternale
erytrocyten5. Dit geldt overigens
precies zo voor de traditionele KBT.
De juistheid van de flowcytometri-
sche bepaling is lastig vast te stellen
omdat de KBT waarmee vergeleken
moet worden, de analytische beper-
kingen kent die Egberts uitvoerig
geschetst heeft 1. In onze evaluatie-
studie vonden wij een alleszins
acceptabele correlatie tussen de
twee methoden 2. De flowcyto-
metrische methode laat een zeer
goede lineariteit zien, een precisie
van circa 2% en heeft een detectie-
grens van 0,1%. Indien men de
precisie of de detectiegrens niet vol-
doende zou vinden kan men een-

voudig een hoger aantal erytrocy-
ten laten tellen dan in onze metho-
de 
(100.000 erytrocyten, die in onge-
veer 1 minuut geteld worden).
Ten slotte is de specificiteit van de
gebruikte antistof van cruciaal
belang; de praktijk laat gelukkig
zien dat de op de markt verkrijg-
bare anti-HbF-antistoffen in hoge
mate specifiek zijn voor HbF. 

FOETALE ERYTROCYTEN
EN F CELLEN

Een van de belangrijkste variabelen
in de KBT is de beoordeling van de
erytrocyten na kleuring. Een duide-
lijk gekleurde erytrocyt bevat HbF
en wordt beschouwd als een foetale
cel. Erytrocyten met HbA zijn niet
of zeer licht gekleurd en deze wor-
den beschouwd als maternale cel-
len. Lastig wordt het als een erytro-
cyt gekleurd is met een intensiteit
die ligt tussen ‘zeer licht’ en ‘duide-
lijk’. Dit verschil in gradaties valt
niet objectief te beoordelen. Wel
mag aangenomen worden dat een
erytrocyt met een intermediaire
kleuring in de KBT meer HbF bevat
dan normaal, maar of het daarmee
automatisch een foetale erytrocyt is,
is nog maar de vraag.
Ook bij volwassenen komen name-
lijk erytrocyten met een verhoogde
HbF-concentratie voor; deze wor-
den F cellen genoemd. F cellen wor-
den in lage aantallen bij vrijwel
ieder individu gevonden, ook bij
gezonde mannen en niet-zwangere
vrouwen. Bij bepaalde aandoenin-
gen kan het aantal F cellen sterk
verhoogd zijn, bij voorbeeld bij tha-
lassemie en sommige maligne
bloedziekten. F cellen leiden in de
KBT-methode tot problemen bij de
beoordeling en bijna onvermijdelijk
tot vals verhoogde waarden van de

Het bepalen van een foetomaternale
transfusie met flowcytometrie
J.J.M.L. HOFFMANN1 EN S.M.I. KUPPENS2
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FMT-schatting. Een flowcytometer
kan de HbF-concentratie kwantita-
tief in elke afzonderlijke erytrocyt
meten en kan daardoor foetale ery-
trocyten objectief en reproduceer-
baar onderscheiden van F cellen 2.
Overschatting van het FMT-volume
en onnodige toediening van anti-D
wordt daarmee voorkomen. Dit is
vooral van belang bij allochtone
zwangeren, bij wie F cellen door
thalassemie of andere hemoglobi-
nopathie veel vaker voorkomen
dan in de autochtone bevolking. 

PRAKTISCHE PROBLEMEN

Het belangrijkste probleem van de
flowcytometrische methode is dat
de uitvoering specifieke kennis en
vaardigheid vereist, die het prak-
tisch bijna onmogelijk maakt, de
test 24 uur per dag aan te bieden. In
ons laboratorium ligt de uitvoering
van flowcytometrie in handen van
een groep van vijf analisten, die
ook verantwoordelijk zijn voor de
microscopische beoordeling van
bloeduitstrijkjes. Dagelijks, ook in
het weekend en op feestdagen is
minstens één analist uit deze groep
aanwezig en daarmee kunnen wij
garanderen dat een flowcytometri-
sche FMT-bepaling binnen 24 uur
uitgevoerd wordt. Dit blijkt vol-
doende te zijn voor de obstetrische
praktijk in ons ziekenhuis. Met
behulp van een commercieel ver-
krijgbare kit en een strikt protocol
lijkt de bepaling misschien zelfs uit-
voerbaar te zijn door analisten
zonder specifieke flowcytometrie-
ervaring 6. Het is ook denkbaar dat
in de toekomst de flowcytometri-
sche FMT-bepaling op een routine-
hematologieautomaat uitgevoerd
kan worden 7.

KWALITEITSCONTROLE

Het onderzoek van Egberts heeft
aangetoond dat er aanzienlijke
variatie bestaat tussen KBT-resul-
taten uit verschillende laboratoria,
althans met de microscopische
methoden. Het belangrijkste mid-
del om deze variatie zichtbaar te
maken en uiteindelijk te verkleinen
is rondzending van relevante
monsters tussen laboratoria. De
Stichting Kwaliteitsbewaking
Medische Laboratoria onderschrijft
het belang van zo’n rondzending

en overweegt een programma voor
deze bepaling op te zetten (dr. J. de
Jongh-Leuvenink, schriftelijke
mededeling; 2005). Hopelijk zal
zo’n kwaliteitscontroleprogramma
snel gerealiseerd worden.

FMT-BEREKENING

De laboratoriummethode om een
FMT te kwantificeren staat los van
de berekening van het volume
bloed dat de foetus verloren heeft.
Zoals Egberts aangeeft, zijn er veel
onzekere factoren die samen maken
dat de berekening van het FMT-
volume op zijn best een redelijke
schatting van de werkelijkheid is.
Het voordeel van de flowcytometri-
sche methode is dat de analytische
onzekerheid zodanig klein wordt
dat deze de meetonzekerheid van
het berekende FMT volume niet
meer significant beïnvloedt.

CONCLUSIES

Het onderzoek van Egberts laat
duidelijk zien dat de KBT zoals die
momenteel in Nederland wordt
toegepast eigenlijk niet geschikt is
om met voldoende betrouwbaar-
heid de grootte van een FMT te
schatten. Wij zijn het daarom van
harte eens met zijn stelling dat de
kwaliteit en de reproduceerbaar-
heid van de ‘Kleihauer’ sterk ver-
beterd moeten worden.
Wij zijn er echter niet van overtuigd
dat die verbetering in voldoende
mate bereikt kan worden door zijn
aanbeveling te volgen en op korte
termijn de richtlijnen van de BCSH
(The British Committee for Standards
in Haematology) in te voeren. De
KBT, weliswaar gemodificeerd,
speelt daarin nog steeds een voor-
name rol en de te behalen verbete-
ring is naar ons idee slechts margi-
naal. Wij pleiten liever voor het
invoeren van een flowcytometri-
sche methode, die vanuit analytisch
perspectief superieur is aan de
klassieke KBT. De ervaring in ons
ziekenhuis laat zien dat de beper-
kingen die Egberts signaleert, het
invoeren van de flowcytometrische
methode beslist niet in de weg
behoeven te staan. De KBT-metho-
de kan dan als obsoleet uit het
diagnostisch arsenaal afgevoerd
worden.
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INTRODUCTIE

Vroeggeboorte wordt door de
World Health Organization gede-
finieerd als geboorte na een zwan-
gerschapsduur tussen 20+0 en 37+0
weken. De diagnose dreigende
vroeggeboorte is tot op heden voor-
namelijk een klinische diagnose,
gebaseerd op de aanwezigheid 
van regelmatige, pijnlijke uterus-
contracties samen met cervixveran-
deringen (of voortijdig gebroken
vliezen). Tussen de 50 en 70% van
de zwangeren die voldoen aan deze
criteria, bevalt zonder behandeling
uiteindelijk à terme 1.
Tot nu toe heeft geen enkele
obstetrische strategie gericht op het
verlengen van de zwangerschap,
geresulteerd in een verbeterde
neonatale overleving 2,3. Wel is over-
tuigend aangetoond dat het prena-
taal toedienen van corticosteroïden
in geval van een dreigende vroeg-
geboorte leidt tot een vermindering
van de kans op het neonatale
Respiratory Distress Syndrome
(RDS), intraventriculaire bloedin-
gen, necrotiserende enterocolitis en
mortaliteit 4. Weeënremming richt
zich dan ook in eerste instantie op
het uitstellen van de partus zodat
corticosteroïden kunnen worden
toegediend. Het gunstige effect van
corticosteroïden begint 18 uur na
het toedienen van de eerste dosis
en heeft zijn maximum 48 uur na
de eerste gift. Een ander belangrijk
doel van tocolyse is het uitstellen
van de partus zodat in-utero over-

plaatsing naar een derdelijnscen-
trum kan plaatsvinden 2.
Onderzoek wijst uit dat weeën-
remming bij een termijn na 34+0
weken meer potentiële complicaties
voor moeder en kind met zich mee
brengt dan dat het een gunstige
invloed heeft op de perinatale
morbiditeit en mortaliteit. De mini-
male zwangerschapsduur waarbij
tocolyse gestart dient te worden, is
controversieel 1,5. In de Verenigde
Staten worden overlevingspercen-
tages van 20 tot 30% gemeld van
neonaten geboren na 22 tot 23
zwangerschapsweken. Deze prema-
turen kampen op de lange termijn
echter veelal met neurologische
problemen 6. 
De tocolytica waarop men tot op
heden vooral de aandacht richt, zijn
β-sympathicomimetica (ritodrine,
fenoterol), calciumantagonisten
(nifedipine), magnesiumsulfaat,
cyclo-oxygenaseremmers (endo-
methacine) en oxytocine receptor
antagonisten (atosiban).
De effectiviteit van de β-sympathi-
comimetica als tocolyticum is het
meest uitvoerig onderzocht. Rito-
drine zou de partus maximaal 24
tot 72 uur kunnen uitstellen 1,2. Toch
lijkt de effectiviteit van de andere
middelen niet minder te zijn.7,8

De Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
geeft richtlijnen voor de weeën-
remming 9. Om de zwangerenzorg
in een ziekenhuis te standaardise-
ren, wordt veelal gebruikgemaakt

van lokale protocollen, zodat er
geen onnodige discussie ontstaat
over het te voeren beleid. In het
Medisch Spectrum Twente (MST) te
Enschede is op de afdeling Obste-
trie een protocol voor het beleid bij
dreigende vroeggeboorte aanwezig,
gebaseerd op de richtlijnen van de
NVOG en recente studies naar
tocolyse (Tabel 1. Protocol Weeën-
remming). 
Het protocol bestaat in feite uit drie
onderdelen: definiëring van drei-
gende vroeggeboorte (Tabel 1.1),
indicatiestelling voor tocolyse bij
dreigende vroeggeboorte (Tabel 1.2)
en toediening van tocolytica (Tabel
1.3).
Het in deze studie gebruikte proto-
col werd voor het laatst herzien in
1998 en werd onderschreven door
alle in het MST werkzame gynae-
cologen. Inmiddels is het protocol
opnieuw herzien (2005).

Hoewel het protocol weeën-
remming in theorie waardevol lijkt
te zijn, is onbekend of het in de
praktijk ook nauwkeurig wordt
nageleefd. Deze studie richt zich
dan ook op de vraag in welke mate
het tocolyse-protocol van het MST
wordt gevolgd bij patiënten met
een (volgens protocol gedefinieer-
de) dreigende vroeggeboorte. 

MATERIAAL EN METHODE

Het betreft een retrospectief cohort-
onderzoek, waarbij alle opnames
met de indicatie dreigende vroeg-

Naleving van een protocol: 
het tocolyse-protocol van het
Medisch Spectrum Twente 
onder de loep
J. VAN DEN BOOGAARD1 EN H.W.P. QUARTERO2
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geboorte, gedefinieerd volgens
protocol (Tabel 1.1), in de periode
van 1 januari 2003 tot en met
31 december 2003 op de afdeling
obstetrie van het MST zijn geanaly-
seerd. De opnames zijn geselec-
teerd uit de partusboeken van het
MST. 

Voor de geïncludeerde opnames is
een antwoord gezocht op de vol-
gende vragen:
- Met betrekking tot de indicatie-

stelling voor tocolyse:
1. Is er volgens protocol een

indicatie voor tocolyse?
- Naar aanleiding van de behande-

ling met tocolytica, indien van
toepassing:
2. Is tocolyse volgens protocol

verricht?
3. Is er een verschil in uitkomst

van opname tussen opnames
waarbij volgens protocol werd
gehandeld en waarbij dat niet
gebeurde?

Voor de benodigde informatie over
de opnames zijn de klinische dos-
siers geraadpleegd. De gegevens
zijn in een SPSS-bestand geanaly-
seerd. 

RESULTATEN

Alle opnames in 2003 met de
indicatie dreigende vroeggeboorte
(volgens protocoldefinitie, Tabel
1.1), al of niet met een indicatie
voor tocolyse, zijn geïncludeerd
(n=86). Het betreft 35 opnames
(41%) wegens regelmatige, pijnlijke
uterusactiviteit in de aanwezigheid
van cervixveranderingen (mediane
zwangerschapsduur bij opname
(afgerond naar hele weken) 32
weken, range 25–36) en 51 opnames
(59%) wegens regelmatige, pijnlijke
uterusactiviteit in de aanwezigheid
van voortijdig gebroken vliezen
(mediane zwangerschapsduur bij
opname 34 weken, range 28–36). 

1. is er volgens protocol (tabel 1.2)
een indicatie voor tocolyse?
Figuur 1 toont de opbouw van de
studiepopulatie zoals die in het nu
volgende wordt besproken.
Bij 35 van de 86 opnames was er
een indicatie voor tocolyse volgens
protocol. Bij alle 35 werd ook daad-
werkelijk weeënremming gestart.
Bij één patiënte was er sprake van
een relatieve contra-indicatie voor

1.1 Definitie dreigende vroeggeboorte:
Regelmatige, pijnlijke uterusactiviteit leidend tot cervicale verandering of ontsluiting vóór 37+0
zwangerschapsweken, vastgesteld op basis van een goede anamnese en beoordeling van de
cervix bij opname en een uur later;

of

Regelmatige, pijnlijke uterusactiviteit in de aanwezigheid van gebroken vliezen vóór 37+0
zwangerschapsweken.

Tabel 1. Protocol Weeënremming, MST (afgeleid van versie 4, 1998).

1.2 Indicaties voor tocolyse:
Dreigende vroeggeboorte (als boven) bij een zwangerschapsduur tussen 24+0 en 34+0 weken,
indien:

- corticosteroïden worden toegediend;
of

- een overplaatsing nodig wordt geacht;
of

- in utero resuscitatie plaatsvindt;
of

- er sprake is van persisterende bradycardie t.g.v. weeënactiviteit;
of

- men in afwachting is van een spoedsectio.

En indien (absoluut):
- er geen manifeste intra-uteriene infectie is;
- er geen ernstige maternale cardiale afwijking is met haemodynamische consequenties;
- er geen sprake is van I.U.V.D.;
- er geen verdenking is van foetale nood, tenzij in utero resuscitatie wordt overwogen.

En indien (relatief):
- er geen atypische (partiële) solutio placentae lijkt te bestaan;
- er geen ernstige foetale misvorming is;
- er geen (maternale) diabetes mellitus is;
- er geen sprake is van manifeste hyperthyreoïdie.

En indien:
- er geen andere argumenten bestaan die het voortzetten van de zwangerschap ongewenst

maken.

1.3 Tocolyse:
- Fenoterol i.v. per infuuspomp volgens schema tot:

- adequate tocolyse (binnen 48 uur) is bereikt;
en/of

- maternale pols > 120/min;
en/of

- 48 uur na start tocolyse.

- Nifedipine 10 mg 6 dd per os (Adalat®), of 20 mg retard 3 dd per os (Adalat retard®), 
max. 120 mg dd, indien er uitdrukkelijk overleg is geweest met de verantwoordelijke gynaeco-
loog.

- Indien in utero resuscitatie: kwart tot halve ampul fenoterol (0,05 mg/ml, amp à 10 ml)
intraveneus als bolus

- Indien contracties toch weer een duidelijke verdenking op dreigende vroeggeboorte geven:
- hernieuwde tocolyse gevolgd door overplaatsing naar een derdelijnscentrum;

of
- accepteren van de baring.
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tocolyse: diabetes gravidarum die
met een dieet kon worden behan-
deld. 
Bij 51 van de 86 opnames was geen
indicatie voor tocolyse. Het ging
om 38 patiënten met een zwanger-
schapsduur bij opname van meer
dan 34+0 weken, vier patiënten bij
wie er geen indicatie meer was
voor het geven van corticosteroïden
(omdat dat tijdens een eerdere
opname al was gebeurd) en daar-
mee geen indicatie voor tocolyse,
en negen patiënten met een absolu-
te contra-indicatie voor tocolyse. Bij
vijf patiënten was de absolute con-
tra-indicatie een intra-uteriene
infectie, bij drie patiënten ging het
om foetale nood en één patiënte
had een cardiale afwijking met hae-
modynamische consequenties.
Bij zeven (14%) van de 51 opnames
waarbij volgens protocol geen in-
dicatie was voor tocolyse, vond
toch weeënremming plaats. Het
betrof de vier patiënten die tijdens
een eerdere opname al corticoste-
roïden hadden gekregen en nu
alsnog werden geremd, en drie
patiënten met een absolute contra-
indicatie voor tocolyse (twee keer
intra-uteriene infectie en één keer
foetale nood).

De mediane zwangerschapsduur
van de 42 zwangeren bij wie toco-
lyse plaatsvond (bij 35 terecht, bij 7
onterecht), was 32 weken (range 27-
33). Dertig (71%) van hen hadden
een dreigende vroeggeboorte op
basis van regelmatige, pijnlijke ute-
rusactiviteit met daarbij cervixver-
anderingen, de overige twaalf
(29%) waren opgenomen wegens
regelmatige, pijnlijke uterusactivi-
teit in de aanwezigheid van voortij-
dig gebroken vliezen.
Weeënremming vond geen enkele
keer plaats bij zwangeren met een
zwangerschapsduur van 34+0
weken of meer.

2. is tocolyse volgens protocol
(tabel 1.3) verricht?
Bij 21 (50%) van de 42 patiënten bij
wie tocolyse werd verricht, gebeur-
de dit volgens protocol, bij de ande-
re 21 patiënten werd van het proto-
col afgeweken.
Alle 21 patiënten bij wie tocolyse
volgens protocol werd toegepast,
werden 48 uur of minder met
fenoterol behandeld. 
Tabel 2 geeft weer waarmee weeën-

remming plaatsvond bij de 21
patiënten bij wie tocolyse niet vol-
gens protocol werd verricht. Bij
geen van de patiënten die met
nifedipine werden behandeld
(n=10), werden de beweegredenen
voor deze keuze in het medische
dossier genoteerd. 
Twaalf zwangeren werden langer
dan 48 uur met fenoterol behandeld
(gemiddeld 110 uur, met een maxi-
mum van 9 dagen). Zeven zwange-
ren werden langer dan 48 uur met
nifedipine behandeld (gemiddeld
195 uur, maximum 14 dagen). De
maximale duur van tocolyse (48
uur volgens protocol) was daarmee
het belangrijkste onderdeel van het
protocol waar van af werd gewe-
ken.
Bij twee patiënten werd tocolyse
met fenoterol ongewijzigd voortge-
zet toen de polsfrequentie meer dan
120 slagen per minuut werd. 
Aan negen patiënten (21%) bij wie
tocolyse werd toegepast, werden
niet gelijktijdig corticosteroïden
gegeven. Bij vijf van hen was daar
wél een indicatie toe, de vier andere
hadden al corticosteroïden gehad
tijdens een eerdere opname.

3. is er een verschil in uitkomst
van opname tussen opnames
waarbij volgens protocol werd
gehandeld en die waarbij dat niet
gebeurde?
Van de 44 patiënten bij wie geen
weeënremming plaatsvond (van
wie er 38 bij opname een zwanger-
schapsduur hadden van meer dan
34+0 weken), bevielen er 43 (98%)
tijdens de opname (Tabel 3). Eén
patiënte kon nog zwanger weer

naar huis, omdat de opname-indi-
catie was vervallen. Haar zwanger-
schapsduur bij opname was minder
dan 34+0 weken.
Van de 42 zwangeren bij wie wel
weeënremming plaatsvond (zwan-
gerschapsduur bij opname bij alle-
maal minder dan 34+0 weken),
bevielen er zeventien (40%) tijdens
de opname. Negentien patiënten
(45%) konden nog zwanger weer
naar huis en zes patiënten werden
overgeplaatst naar een derdelijns-
centrum. 
Elf van de 21 protocollair geremde
zwangeren bevielen tijdens de
opname. Dat gold voor zes van de
21 zwangeren die niet correct vol-
gens protocol werden geremd. Er is
geen significant verschil tussen
deze uitkomsten van opname 
(p = 0.12, Chi Square test).

In tabel 4 worden de zwanger-
schapsduur bij opname en bij
bevalling vergeleken tussen de
opnames waarbij, al dan niet vol-
gens protocol, wel en niet werd
geremd. Het verschil tussen de
mediane zwangerschapsduur bij
opname en bij bevalling (afgerond
naar hele weken) bedraagt één
week bij patiënten bij wie correct
volgens protocol werd geremd, en

86 opnames wegens
dreigende vroeggeboorte

51 opnames
zonder indicatie voor tocolyse

35 opnames
met indicatie voor tocolyse

7 keer
tocolyse verricht

35 keer
tocolyse verricht

42 keer tocolyse verricht

21 keer
volgens protocol

21 keer
niet volgens protocol

Figuur 1. De onderzoekspopulatie in een diagram.

Aantal 

Fenoterol 11 (52%)
Nifedipine 4 (19%)
Fenoterol en nifedipine 3 (14%)
Eerst fenoterol, vervolgens nifedipine 2 (10%)
Eerst nifedipine, vervolgens fenoterol 1 (5%)

Tabel 2.  Gebruikte tocolytica bij patiënten bij wie
tocolyse niet volgens protocol verliep (n=21).
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drie weken bij patiënten bij wie niet
correct volgens protocol werd
geremd. De opzet van deze studie
en de kleine aantallen lenen zich
niet voor een statistische vergelij-
king van deze verschillen. 

DISCUSSIE

Het betreft een retrospectieve
analyse van de opnames wegens
een dreigende vroeggeboorte
(gedefinieerd als de aanwezigheid
van regelmatige, pijnlijke uterus-
contracties bij cervicale verande-
ringen of ontsluiting, en/of  bij
gebroken vliezen vóór 37+0 zwan-
gerschapsweken) in 2003 in het
MST. Bij de analyse van het gevoer-
de beleid tijdens de opnames kon
slechts gebruik worden gemaakt
van datgene wat in de medische
dossiers was vastgelegd. Mogelijk
werd hierdoor geen volledig beeld
verkregen van de overwegingen
die ten grondslag lagen aan het
gevoerde beleid. 
De aantallen van de analyse zijn te
klein om wezenlijke conclusies te
kunnen trekken. De resultaten van
deze studie geven een kritische blik
op het beleid bij dreigende vroeg-
geboorte zoals dat heden ten dage
wordt gevoerd in een tweedelijns-
centrum als het MST.
Bij alle opnames wegens dreigende
vroeggeboorte waarbij er volgens
protocol een indicatie was voor
tocolyse, vond ook daadwerkelijk
weeënremming plaats. Echter, bij
14% van de geïncludeerde opnames
waarbij volgens protocol geen indi-
catie was voor tocolyse, werd toch
weeënremming verricht. Hierbij
werd drie keer een absolute contra-
indicatie voor tocolyse genegeerd,
en vier keer werd gestart met
weeënremming, terwijl er geen
indicatie meer was voor het toedie-
nen van corticosteroïden en er
evenmin een andere reden was
voor het uitstellen van de partus
(zoals een in utero-overplaatsing). 
De uiterste termijn waarbij volgens
protocol weeënremming kan
plaatsvinden (34+0 weken) werd in
acht genomen: er werden geen
patiënten geremd die werden opge-
nomen bij een zwangerschapsduur
van meer dan 34+0 weken.
Bij de helft van de zwangeren bij
wie tocolyse werd toegepast,
gebeurde het remmen zelf niet vol-
gens protocol. Van het protocol

werd met name afgeweken op het
punt van maximaal 48 uur remmen
(bijna de helft van de patiënten bij
wie tocolyse plaatsvond, werd lan-
ger geremd). Een enkele keer werd
uit de medische dossiers duidelijk
dat hierbij emotionele redenen een
rol speelden (zoals bij een zwange-
re op wier echtgenoot gewacht
werd), maar in de meerderheid van
de gevallen konden de argumenten
voor het langer dan 48 uur remmen
niet worden achterhaald. Behande-
laars lijken de risico’s van een
(langdurige) behandeling met toco-
lytica uit het oog te verliezen.
Bovendien is er in de literatuur
geen overtuigend bewijs te vinden
voor de effectiviteit van tocolyse
zonder de gelijktijdige toediening
van corticosteroïden en staat het
evenmin vast dat de huidige tocoly-
tica de partus langer dan 72 uur
kunnen uitstellen 1-3. De partus lijkt
bij de zwangeren bij wie weeën-
remming niet correct plaatsvond,
langer op zich te laten wachten dan
bij de zwangeren bij wie weeën-
remming correct plaatsvond. Door
de beperkingen van deze studie
kan echter geen causaal verband
worden gelegd tussen onjuist (lan-
ger) remmen en uitstel van de par-
tus.

Bij bijna de helft van de zwangeren
bij wie van het protocol werd afge-
weken, koos men voor nifedipine
als tocolyticum (eventueel naast
fenoterol), zonder dat de beweeg-
redenen voor deze keuze in het
klinische dossier werden gemeld.
Een enkele keer werd een mater-
nale pols van meer dan 120 slagen
per minuut genegeerd tijdens het
remmen met fenoterol. Bij een vijf-
de van de patiënten aan wie tocoly-
tica werden gegeven, werden niet
gelijktijdig corticosteroïden toege-
diend.

Van de patiënten bij wie tocolyse
plaatsvond, kon bijna de helft nog
zwanger weer naar huis, omdat de
opname-indicatie was komen te
vervallen. Dat gold voor slechts één
patiënte uit de groep waarbij geen
weeënremming plaatsvond. Bijna
80% van de patiënten uit deze
groep werd opgenomen bij een
zwangerschapsduur van meer dan
34+0 weken, terwijl de patiënten uit
de groep bij wie tocolyse plaats-
vond, allemaal werden opgenomen
bij een zwangerschapsduur van
minder dan 34+0 weken. Vergelij-
king van de uitkomst van opname
tussen deze twee groepen is daar-
mee niet goed mogelijk.

Geen tocolyse verricht Wel tocolyse verricht (n = 42)
(n = 44)

Volgens protocol Niet volgens protocol
(n = 21) (n = 21)

Bevallen tijdens opname 43 (98%) 11 (52%) 6 (29%)

Nog zwanger weer naar huis, 
opname-indicatie vervallen 1 (2%) 7 (33%) 12 (57%)

Overgeplaatst naar 
derdelijnscentrum – 3 (14%) 3 (14%)

Tabel 3. Uitkomst van opname bij alle geïncludeerde opnames (n=86).

Geen tocolyse verricht Wel tocolyse verricht (n = 42)
(n = 44)

Volgens protocol Niet volgens protocol
(n = 21) (n = 21)

Zwangerschapsduur bij 35 32 31
opname in hele weken. (25–36) (28–33) (27–33)
Mediaan (range)

Zwangerschapsduur bij 35 33 34
bevalling in hele weken. (31–41) (29–40) (32–40)
Mediaan (range)

Tabel 4. Zwangerschapsduur bij opname en bij bevalling bij alle geïncludeerde opnames (n=86).
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De inschatting van de kans op
vroeggeboorte bij zwangeren met
een dreigende vroeggeboorte, zoals
volgens het tocolyse-protocol van
het MST gedefinieerd, verloopt nog
niet optimaal, maar is wel in over-
eenstemming met internationaal
verkregen resultaten 1.  

CONCLUSIE

De indicatiestelling voor tocolyse
bij dreigende vroeggeboorte in het
MST verloopt overwegend volgens
protocol, hoewel met absolute con-
tra-indicaties voor tocolyse niet
altijd rekening wordt gehouden.
Bovendien lijkt men in de dagelijk-
se praktijk meer vertrouwen te
hebben in de effectiviteit van toco-
lyse an sich, zonder de gelijktijdige
toediening van corticosteroïden,
dan men volgens de huidige litera-
tuur zou moeten hebben.
Tocolyse zelf verloopt slechts bij
50% volledig volgens protocol.
Vooral voor de duur van tocolyse is

het maar de vraag of het zinvol is 
te protocolleren, gezien het feit dat
de grens van maximaal 48 uur
remmen volop overschreden wordt. 
Wellicht speelt het gebrek aan con-
sensus in de literatuur omtrent de
verschillende aspecten van tocolyse
een rol in de mate van afwijken van
het tocolyse protocol. Anderzijds
zou een protocol juist zijn nut
moeten bewijzen in situaties waarin
consensus over het te voeren beleid
ver te zoeken is.

Met dank aan J.R. Berger.
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SAMENVATTING
Van alle opnames wegens een dreigen-
de vroeggeboorte in 2003 in het
Medisch Spectrum Twente (MST) is
nagegaan of het tocolyseprotocol van
dit ziekenhuis volledig werd gevolgd.
De juistheid van de indicatiestelling
voor tocolyse bij dreigende vroegge-
boorte en het correct toepassen van
tocolyse stonden daarbij centraal.
In totaal werden 86 opnames wegens
een dreigende vroeggeboorte geïnclu-
deerd. Weeënremming werd verricht
bij alle patiënten met een indicatie
voor tocolyse (n=35). Geen van de
zwangeren met een amenorroeduur
van 34+0 weken of meer bij opname,
onderging tocolyse. Bij 14% van de
zwangeren met een dreigende vroeg-
geboorte zonder indicatie voor tocoly-
se (n=51), werden de weeën toch
geremd. Een absolute contra-indicatie
voor tocolyse werd niet altijd in acht
genomen. 
Bij de zwangeren bij wie tocolyse werd
verricht, gebeurde dat in 50% niet

volgens protocol.  Meer dan de helft
uit deze groep werd langer dan 48 uur
(volgens protocol de maximaal geoor-
loofde duur van tocolyse) geremd;
ruim 20% van de zwangeren met een
indicatie daartoe, ontving geen corti-
costeroïden.  
Een protocol waarvan zo veelvuldig
wordt afgeweken, lijkt van dubieuze
waarde.

SUMMARY
All admissions to the Dutch teaching
hospital Medisch Spectrum Twente
(MST) in Enschede for threatened pre-
term birth in 2003 were evaluated for
adherence to the hospital’s tocolysis
protocol. The correctness of indication
for tocolysis in case of threatened pre-
term birth and correct practise of toco-
lysis were the main issues.
A total of 86 admissions were inclu-
ded. All women with an indication for
tocolysis (n=35), received tocolytics.
No tocolysis was performed over 34+0
weeks gestation. Fourteen percent of

women with threatened preterm birth,
but without an indication for tocolysis
nevertheless received tocolytics. Abso-
lute contra-indications for tocolysis
were not always considered.
Protocol deviation happened in 50% of
admissions during which tocolysis
took place. In more than half of this
group tocolytics were administered
longer than 48 hours (the maximum
duration of tocolysis allowed accor-
ding to protocol). More than 20% of
patients did not receive corticosteroids,
even though this was indicated.  
Such a frequent protocol deviation
sheds doubts about the value of the
tocolysis protocol.

TREFWOORDEN
Dreigende vroeggeboorte, tocolyse-
protocol, indicatiestelling tocolyse,
behandeling met tocolytica, protocol
naleving, Medisch Spectrum Twente 
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INTRODUCTIE
Het cardiotocogram (CTG) wordt
al sinds ruim veertig jaar toegepast
in het kader van foetale bewaking
in de zwangerschap en durante
partu. Desondanks is het in de
dagelijkse obstetrische praktijk
vaak niet eenvoudig om een CTG
juist te interpreteren. Foetale
hypoxie en hersenbeschadiging
komen nog steeds voor en er
worden ook nog steeds ten on-
rechte kunstverlossingen verricht
onder verdenking van asfyxie.
Weliswaar sluit een normaal CTG-
patroon ernstige foetale asfyxie
vrijwel uit, de voorspellende waar-
de van een afwijkend CTG-patroon
daarentegen is teleurstellend. Foe-
tale bewaking durante partu met
uitsluitend CTG geeft een on-
acceptabel hoog aantal onnodige
interventies door het hoge aantal
fout-positieve waarnemingen,
gedefinieerd als CTG-veranderin-
gen, die doen vermoeden dat er
sprake is van foetale nood, terwijl
de foetus feitelijk in een goede
conditie is.

Door middel van microbloed-
onderzoek kan de actuele foetale
conditie in geval van een afwijkend
CTG-patroon worden geobjecti-
veerd. Het aantal onnodige inter-
venties kan hiermee sterk worden
gereduceerd. Het microbloed-
onderzoek, echter, wordt door
artsen en patiënten als belastend
ervaren en kent een beperking
doordat het aantal keren dat het
onderzoek kan (zal) worden uit-
gevoerd is gelimiteerd ten gevolge
van deze belasting. Dit nadeel is

vooral aanwezig tijdens een lang-
durige partus waarbij reeds vroeg
in het traject CTG-afwijkingen
optreden.

Enkele jaren geleden werd STAN
geïntroduceerd. Deze vorm van
foetale bewaking maakt naast het
CTG gebruik van het foetale elek-
trocardiogram (ECG). ECG-signaal-
detectie bij de foetus dient te
geschieden via een schedelelektro-
de en is derhalve slechts mogelijk
bij gebroken vliezen. Het STAN-
concept is gebaseerd op het unieke
vermogen van het ST-interval van
het foetale ECG om hypoxische
omstandigheden van de foetale
hartspier (myocard) weer te geven.
Hierbij is het belangrijk te beseffen
dat het hart en de hersenen even
gevoelig zijn voor zuurstofgebrek.
Hypoxie van het myocard betekent
ook hypoxie in de hersenen.

Het CTG dient geclassificeerd te
worden in een van de volgende
categorieën: normaal, suboptimaal,
abnormaal of preterminaal. De
criteria voor deze classificatie,
waarbij wordt gelet op basishartfre-
quentie, variabiliteit, reactiviteit en
het optreden van deceleraties, wij-
ken enigszins af van de ‘klassieke’
CTG-interpretatie. Ook bij STAN
dient CTG-classificatie door de
betrokken arts te geschieden.

HET STAN-CONCEPT

Het foetale ECG is opgebouwd uit
de P-golf (contractie van de boe-
zems), het QRS-complex (contractie
van de hartkamers) en de T-top

(repolarisatie van myocard). Het
STAN-systeem combineert RR-
intervalmetingen (hartfrequentie)
met beoordelingen van veranderin-
gen in het ST-interval. De verhou-
ding tussen de hoogte van de T-golf
en de QRS-amplitude bepaalt de
T/QRS-ratio. Myocardiale hypoxie
geeft verschuiving van de ST-golf
en/of stijging van de T/QRS-ratio.

Op basis van de eerste 10 à 20
minuten van de registratie wordt
een gemiddelde ECG-golfvorm
gecreëerd (uit 30 geaccepteerde
ECG-complexen). Hieruit wordt
een gemiddeld ECG, een T/QRS-
berekening en een ST-segmentana-
lyse uitgevoerd. Gedurende het
verdere verloop van de registratie
wordt het telkens opnieuw verkre-
gen ECG-complex vergeleken met
de gemiddelde uitgangswaarde.
Een siginificante verandering van
de ST-golf of de T/QRS-ratio ten
opzichte van de uitgangswaarde,
‘event’ genoemd, wordt door het
STAN-apparaat softwarematig her-
kend en als zodanig kenbaar
gemaakt op het beeldscherm en de
CTG-strook 1,2. Een kwalitatief
goede registratie met voldoende
meetmomenten per tijdseenheid is
van eminent belang. STAN-bewa-
king met onvoldoende meetmo-
menten door een suboptimale
detectie van het foetale ECG is niet
betrouwbaar.
STAN kent lichtere en zwaardere
events en afhankelijk van de classi-
ficatie van het CTG dient de betrok-
ken arts te beoordelen of interven-
tie noodzakelijk is. In tegenstelling
tot het microbloedonderzoek,

Een ernstig asfyctisch kind
ondanks een STAN-registratie
A.A. VAN GINKEL1, L.F.J.M.M. BANCSI2 EN A.P. DROGTROP1

1 GYNAECOLOOG, TWEESTEDEN ZIEKENHUIS, TILBURG

2 GYNAECOLOOG, ZIEKENHUIS RIJNSTATE, ARNHEM

Casus
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waarbij incidenteel aanvullend
onderzoek wordt verricht bij een
verdacht CTG, wordt bij STAN
feitelijk continu aanvullend onder-
zoek verricht. De makers van STAN
claimen dat indien foetale bewa-
king volgens STAN-regels wordt
uitgevoerd de kans op asfyxie
(pH<7.00) minimaal is 1. Voor een
uitgebreide uitleg van het STAN-
concept wordt verwezen naar
www.nl.neoventa.com.

Inmiddels wordt STAN-bewaking
in meerdere klinieken toegepast. In
dit artikel wordt een casus beschre-
ven waarbij er ondanks een goede
STAN-registratie toch een ernstig
asfyctisch kind wordt geboren.

CASUS

Patiënte is een 24-jarige uit Afrika
afkomstige vrouw. Het betreft haar
vierde zwangerschap. Er vond
driemaal een abortus provocatus
plaats. Zij is in de eerste lijn onder
controle, maar meldt zich regel-
matig op eigen initiatief bij ons
ziekenhuis. Voor de twintigste
week heeft zij negen maal onze
polikliniek bezocht in verband met
onduidelijke klachten waarvoor
geen oorzaak wordt gevonden. De
reguliere zwangerschapscontroles
vinden door het niet nakomen van
afspraken door patiënte nauwelijks
plaats.
Bij 39 weken amenorroeduur vindt
op verzoek van de verloskundige
een consult plaats vanwege minder
leven voelen. Bij echoscopisch
onderzoek wordt weliswaar een
biometrie conform de p50 gemeten,
maar er wordt een oligohydram-
nion gezien. Anamnestisch en bij
lichamelijk onderzoek zijn er geen
aanwijzingen voor gebroken vlie-
zen. Het CTG is normaal variabel
en acceleratief. Besloten wordt om
patiënte op te nemen en te streven
naar partus.
Tijdens het opnamegesprek blijkt
dat er eerder in deze zwangerschap
opname heeft plaatsgevonden in
Engeland bij een termijn van on-
geveer zeven maanden onder ver-
denking van een dreigende partus
prematurus. Er werden waarschijn-
lijk corticosteroïden toegediend.
Deze opname was zowel in de
eerste lijn als bij ons niet eerder
bekend.

Daar de portio onrijp is wordt om
14.45 uur 1 mg Prostin-gel vaginaal
toegediend. Hierna ontstaan al snel
met regelmaat korte contracties
zonder portioverandering. Het
CTG is hierbij steeds normaal acce-
leratief en variabel, zonder decele-

raties. De volgende morgen (04.30
uur) kan bij een ontsluiting van
2 cm een amniotomie verricht
worden. Er loopt geen vruchtwater
af. Bijstimulatie vindt plaats met
oxytocine onder continue CTG-
bewaking.

Figuur 1a. 11.00 Normaal CTG, BHF 135 BPM

Figuur 1b. 16.00 Tijdens de epiduraal, BHF 150-160 BPM, variabele deceleraties

Figuur 1c. Na plaatsen epiduraal. BHF 160 BPM, gecompliceerde variabele
deceleraties, geen ‘events’
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Om 11.00 uur wordt het STAN-
apparaat routinematig aangesloten.
Het CTG wordt als normaal geclas-
sificeerd, er is 4 cm ontsluiting
(figuur 1a, papiersnelheid in alle
figuren 2 cm/min.). Er is sprake
van een kwalitatief goede registra-
tie (voldoende meetmomenten).
Pijnstilling wordt gegeven in de
vorm van pethidine intramusculair.

Om 16.00 uur is er nog steeds 4 cm
ontsluiting. Er wordt besloten ver-
dere pijnstilling te geven in de
vorm van een epidurale anaesthe-
sie. Hiervoor gaat patiënte naar de
voorbereidingsruimte op het OK-
complex. Het STAN-apparaat
wordt losgekoppeld. Het CTG
toont voor loskoppelen variabele
deceleraties (suboptimaal), maar er
zijn geen ‘STAN-events’. Derhalve
was er geen indicatie voor inter-
ventie.

Op het OK-complex wordt gebruik-
gemaakt van een lokaal gestatio-
neerd traditioneel CTG-apparaat,
met projectie van het CTG op
beeldscherm in de centrale post van
de verloskamers. Het STAN-appa-
raat blijft op de verloskamers. Tij-
dens het plaatsen van de epiduraal
werd een CTG gezien met een
basishartfrequentie van rond de 160
slagen per minuut met een goede
variabiliteit en variabele decelera-
ties (figuur 1b). Volgens de STAN-
classificatie betreft het hier een sub-
optimaal tot abnormaal CTG.

Om 17.15 uur keert patiënte terug
naar de verloskamer. Opnieuw
wordt STAN-registratie gestart (de
eerdere registratie had na de pauze-
functie echter vervolgd dienen te
worden). Vanwege de tachycardie
(160 slagen per minuut) en de (vol-
gens STAN-criteria gecompliceer-
de) variabele deceleraties wordt het
CTG conform de STAN-richtlijnen
als abnormaal geclassificeerd.
Omdat er geen ‘events’ zijn wordt
hierop niet geïntervenieerd (figuur
1c).

De onsluiting begint vanaf 19.30
uur te vorderen (CTG zie figuur1d).
Bij 8 cm ontsluiting (22.00 uur)
wordt er maternale koorts (38.3 ºC)
gemeten. Er wordt gestart met
intraveneuze toediening van
amoxycilline/clavulaanzuur. Het
CTG wordt nog steeds geclassifi-

ceerd als abnormaal, de variabiliteit
neemt af, maar voldoet nog aan 
> 5 slagen/min. Omdat de STAN-
registratie kwalitatief nog steeds
vrijwel optimaal is en er geen
‘events’ worden aangegeven vindt
wederom geen interventie plaats
(figuur 1e).

Om 23.28 uur wordt volledige ont-
sluiting getoucheerd en wordt de
epidurale anesthesie gestopt. Het
CTG is tachycard en vertoont wei-
nig variabiliteit met flauwe decele-
raties (figuur 1 f). Om 23.44 uur
wordt een ST-event aangegeven
waarna direct de baring wordt

Figuur 1d. 19.00 Tachycardie en late deceleraties. Geen events

Figuur 1e. 22.00 Variabiliteit neemt af, tachycardie 160 BPM

Figuur 1f . 23.44 ST-event, vacuümextractie verricht.
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getermineerd middels een vacuüm-
extractie. In drie tracties wordt een
dochter geboren met een geboorte-
gewicht van 3240 gram, Apgarscore
0/0. Er zijn geen dysmorfe kenmer-
ken. Neonatale resuscitatie wordt
gestart door gynaecoloog en arts-
assistent. Na enkele minuten arri-
veert de anesthesioloog en weder-
om enkele minuten later de
kinderarts. Zij nemen de resus-
citatie over. Het kind wordt geïntu-
beerd en er wordt endotracheaal
adrenaline toegediend. Na achttien
minuten reanimeren ontstaat er
hartactie. Het meisje wordt ver-
volgens op de afdeling Neonato-
logie opgenomen. De arteriële
navelstreng-pH is 6,79 met een
base-overschot van -22.
Vrijwel direct na aankomst op de
Neonatologie-afdeling ontstaan
convulsies die ondanks hoge doses
anti-epileptica persisteren. Het
meisje wordt enkele uren na de
geboorte overgeplaatst naar een
neonatale intensive care.

BESCHOUWING

Er wordt een partus beschreven
waarbij een ernstig asfyctisch kind
geboren wordt, ondanks vrijwel
continue foetale bewaking durante
partu met behulp van STAN. Het
CTG ontwikkelt zich van normaal
naar ernstig afwijkend en vanwege
het ontbreken van STAN-events
wordt hierop niet geïntervenieerd.
Dit beleid heeft geleid tot de
geboorte van een ernstig asfyctisch
kind met zeer waarschijnlijk blij-
vende cerebrale schade. De casus
illustreert dat ondanks een goede
STAN-registratie het ontstaan van
een ernstige asfyxie gemist kan
worden. Naar onze mening staan
de betrouwbaarheid en de correcte
toepassing van STAN-bewaking
enerzijds en de zorgvuldigheid van
het gevoerde obstetrisch beleid
anderzijds centraal in de evaluatie
van deze casus. In dit kader dienen
derhalve enkele kanttekeningen te
worden gemaakt ten aanzien van
STAN-bewaking:
• Tijdens het plaatsen van de epi-

duraalcatheter is patiënte gedu-
rende een uur losgekoppeld
geweest van het STAN-apparaat.
Na terugkomst in de verlos-
kamer werd niet de eerdere
registratie vervolgd, maar werd
een nieuwe registratie gestart. In

de STAN-handleiding wordt een
pauze-optie aangegeven, met
mogelijkheid tot vervolg van de
registratie na een periode van
onderbreking, met behoud van
de oorspronkelijke ECG-uit-
gangswaarde. Tijdens de prak-
tische instructie ten tijde van het
STAN-apparaat op onze afdeling
is dit punt echter onderbelicht
gebleven. Mogelijk is het starten
van een nieuwe registratie na het
geven van de epidurale anesthe-
sie een cruciaal punt geweest in
deze casus. Er werd zodoende
een nieuwe uitgangswaarde
bepaald voor de T/QRS ratio en
de ST-segmentanalyse.
Mogelijk is hierdoor de moge-
lijkheid tot herkenning van de
hypoxie door de STAN ver-
kleind.
Indien op het moment van
heraansluiting aan het STAN-
apparaat de foetus zich reeds in
een laat stadium van hypoxie
bevond, in een situatie waarin er
geen actief verdedigingsmecha-
nisme tegen zuurstoftekort meer
voorhanden is (dat wil zeggen
geen mogelijkheid meer tot
anaërobe stofwisseling c.q.
glycogenolyse), dan kan de
T/QRS-ratio zelfs constant blij-
ven. In zulke gevallen is het
CTG-patroon consistent abnor-
maal met volledig ontbreken van
reactiviteit en variabiliteit. Het
CTG na heraansluiting toont dat
dit laatste niet aan de orde was.

• Terugkijkend dient vastgesteld
te worden dat het CTG-patroon
gedurende de laatste 90 minuten
voor de geboorte van het kind
preterminaal was. In een derge-
lijke situatie dient, ook volgens
STAN-richtlijnen, de baring
onmiddellijk getermineerd te
worden. In onze casus was in
dat stadium van de partus uit-
sluitend een sectio caesarea
mogelijk geweest. Omdat het
vaststellen van een preterminaal
CTG-patroon en het organiseren
van een sectio tijd vergen, zou
de tijdwinst ongeveer 45 minu-
ten zijn geweest. De vraag of
hiermee de ernstige asfyxie zou
zijn voorkómen kan echter niet
worden beantwoord.

• De betrokkenen hebben veel
waarde gehecht aan de kwaliteit

van de registratie. Het ontbreken
van een kwalitatief voldoende
goed signaal is in de praktijk
regelmatig een beperkende
factor bij STAN-bewaking. Hier-
door wordt toch nog met grote
regelmaat een microbloedonder-
zoek verricht ter beoordeling
van de foetale conditie. In deze
casus was er sprake van een
kwalitatief vrijwel optimale
registratie en werd besloten om
op STAN te vertrouwen. De
geleidelijke overgang van een
suboptimaal naar een abnormaal
CTG-patroon, en uiteindelijk
naar een pre-terminaal patroon
werd mogelijk mede daardoor
uit het oog verloren. Toch blijft
het opmerkelijk dat een derge-
lijke verschuiving onder STAN-
bewaking kan plaatsvinden
zonder events. Uit documentatie
van de fabrikant van STAN is
inmiddels gebleken dat bij on-
geveer 1 op de 50.000 registraties
een preterminaal CTG-patroon
kan ontstaan zonder dat er een
event wordt afgegeven. Volgens
de fabrikant is het niet afgeven
van het event in een dergelijk
geval een softwareprobleem.

In de hedendaagse verloskunde
kan foetale bewaking met behulp
van STAN van grote waarde zijn en
een goede aanvulling op het ons ter
beschikking staande arsenaal. Niet
alleen verkleint deze vorm van
bewaking de kans op een asfyctisch
kind, maar ook het percentage
onnodige interventies vanwege
vermoede foetale nood neemt af.
Echter, kennis en beoordeling van
het traditionele CTG mogen niet
vergeten worden.
Deze casus toont dat STAN voor-
alsnog het microbloedonderzoek
niet volledig kan vervangen. Bij
persisterende discrepantie tussen
het CTG en STAN zal een micro-
bloedonderzoek nog steeds over-
wogen moeten worden. Vooralsnog
is het raadzaam om bij een langer
dan 90 minuten bestaand abnor-
maal CTG ook zonder STAN-events
te interveniëren middels een micro-
bloedonderzoek of om de baring te
termineren indien een microbloed-
onderzoek niet mogelijk is. Inmid-
dels is er in het UMC Utrecht een
multicenter gerandomiseerde
studie gestart waarin CTG met
microbloedonderzoek wordt ver-
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geleken met CTG met STAN, met
als uitkomstmaat niet alleen het
optreden van foetale metabole
acidose, maar ook het aantal neo-
natale opnames en het aantal
kunstverlossingen (kosten-effecti-
viteitanalyse). De resultaten zullen
over twee jaar bekend zijn.
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Het primaire tubacarcinoom be-
hoort tot de zeldzaamste van de
gynaecologische maligniteiten.
In 1983 werd, in een retrospectieve
analyse van 55 gevallen van
primair tubacarcinoom1 het aantal
nieuwe gevallen van primair tuba-
carcinoom per jaar in Nederland
geschat op 9 à 20 per jaar. Dit getal
was gebaseerd op informatie van
de PA-instituten en radiotherapeu-
tische centra over de periode
1970–1979. Later kwam de Neder-
landse Kankerregistratie, over de
periode 1989–2003, tot een hogere
‘total count’ van 13 tot 30 nieuwe
gevallen per jaar 2.
Ondanks de lage incidentie, blijkt
het voorkomen van tumoreus weef-
sel in de tuba Fallopii reeds lang
bekend, getuige een tekening van
Frank Renaud in de Atlas of patho-
logical drawings van de Royal
College of Surgeons te London
(figuur 1). De handgeschreven tekst
beschrijft de macroscopie en noemt
de patiënte bij naam:
‘Medully cancer of right and left oviducts,
also of right and left ovaries,
uterus free from all ordinary evidences of
malignant disease.’
[Case Mary Rigby, November 16th
1847; F(rank) R(enaud)]

MACROSCOPIE 
(FIGUREN 1-5)

Opmerkelijk is, dat de carcinoma-
teuze tubae in figuur 1 zich anders
presenteren dan men zou verwach-
ten, zoals bijvoorbeeld in figuur 2,
waar macroscopisch de maligne
kenmerken overduidelijk zijn,
evenals de primaire herkomst.
Voor de ‘vermomming’ van het
tubacarcinoom als hydrosalpinx,
zoals niet alleen in figuur 1 (1847),
maar óók in figuur 3 (1976) te zien
is, wordt reeds in de vóóroorlogse
gynaecologische leerboeken
gewaarschuwd, maar toen vooral
vanwege de grote gelijkenis met de
tuberculeuse, door ‘verkazing’
opgezwollen tuba. 
De hedendaagse gynaecoloog zal
bij de aanblik van hydrosalpinges
in de postmenopauzale fase (hoog-
ste incidentie tussen het 50e en 60e
jaar) niet aarzelen om -durante ope-
ratione- de tubae (uiteraard buiten
de buik) te openen. Bij inspectie
van de inhoud treft hij suspecte
vormsels aan, zoals eens, in de
jaren 70, zichtbaar werd gemaakt in
een obsoleet (en dus uniek) HSG
(figuur 4).
Figuur 5 laat een adnextumor zien,

Een fotografische terugblik 
op het tubacarcinoom
H. KRUIJFF, 

GYNAECOLOOG N.P.

Figuur 2.

Figuur 3.

Figuur 4.

Figuur 5.Figuur 1.
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waarvan men zich kan voorstellen,
dat deze – na een (te) vluchtige
inspectie – naar de PA wordt gezon-
den onder de waarschijnlijkheids-
diagnose ovariumcarcinoom.
Bekijkt men deze zeer suspecte
tumor wat nauwkeuriger, dan is
een buisvormige structuur herken-
baar, het waarschijnlijke ’restant’
van de tuba.

MICROSCOPIE 
(FIGUREN 6-8)

Aangezien de hedendaagse patho-
loog zich niet meer op de OK ver-
toont, is het van des te groter
belang dat hij door de operateur –
macroscopisch –- op het goede
spoor wordt gezet bij zijn microsco-
pische zoektocht naar de primaire
herkomst van de tumor. Zo ziet
men in figuur 6 de microscopie van
de tumor in figuur 5. De macrosco-
pisch waarneembare kenmerken
(bloemkoolvormige groeiwijze en
tubawand) blijken óók microsco-
pisch herkenbaar. 
Ten slotte vindt men in de figuren 7
en 8 het ultieme bewijs voor een
primair tubacarcinoom, wanneer de
patholoog erin slaagt de overgang
van normaal naar tumoreus tuba-
epitheel in beeld te brengen.

Samenvattend zal duidelijk zijn,
dat met name in de verder gevor-
derde stadia met o.a doorgroei naar

de ovaria, het primaire tubacarci-
noom niet wordt (of kan worden)
herkend en (dus) zal worden
geclassificeerd als ovariumcarci-
noom. De (aspecifieke) klinische
symptomen, zoals postmenopau-
zaal bloedverlies, (stro-)gele fluor
óf afwijkende cytologie bieden
meestal geen soelaas, tenzij aan de
mogelijkheid van een tubacarci-
noom wordt gedacht.
Tot op heden zijn er aan de
diagnostiek van het primaire
tubacarcinoom géén specifieke
behandelingsconsequenties ver-
bonden. Veelal wordt het regime
voor het ovariumcarcinoom toe-
gepast.
Op grond van het bovenstaande is
dat begrijpelijk, maar of het juist is,
blijft een onbeantwoorde vraag.
Immers, het ovarium is een gonade,
maar de tuba is een buisvormige
voortzetting van het cavum uteri. 
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Figuur 6.

Figuur 7.

Figuur 8.
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Vanaf 1 januari 2007 wordt de neo-
natale metabole screening op hiel-
prikbloed uitgebreid. Nu wordt het
bloed op drie aandoeningen gecon-
troleerd, vanaf 1 januari zijn dat er
zeventien. De voorlichting hierover
aan de ouders dient tijdens de
zwangerschap, het liefst door de
verloskundig hulpverlener zelf,
gegeven te worden. Het RIVM,
landelijk coördinator van bevol-
kingsonderzoeken, bereidt deze
uitbreiding van de hielprikscree-
ning voor in opdracht van het
ministerie van VWS. Daarbij hoort
goede voorlichting aan de gynae-
cologen die de zorg hebben voor de
zwangere in het derde trimester. 

Preventief bevolkingsonderzoek,
waaronder de hielprikscreening,
heeft bewezen gezondheidswinst
op te leveren1. Het huidige pro-
gramma voor pasgeboren baby’s
blijkt in de praktijk efficiënt te ver-
lopen: nagenoeg bij alle kinderen
wordt de hielprik uitgevoerd door
de JGZ (Jeugd Gezondheids Zorg).
Het bloed wordt tot nu toe onder-
zocht op adrenogenitaal syndroom,
congenitale hypothyreoïdie en
phenylketonurie. Vanaf januari
wordt het bloed op totaal zeventien
aandoeningen gescreend (zie
kader). Het ministerie van VWS
volgt daarmee een advies van de
Gezondheidsraad op. 
De zeventien aangeboren aandoe-
ningen zijn op deze manier eenvou-
dig op te sporen en zijn te behande-
len met medicijnen of met dieet.
Dat maakt dat de uitbreiding van
de hielprik gezondheidswinst voor
de gehele bevolking oplevert. 
Belangrijk in dit traject is dat zowel
alle betrokken professionals als de
aanstaande moeders goed geïnfor-
meerd zijn over de uitbreiding van
de hielprik. 

VOORLICHTING AAN DE
ZWANGERE

Wie zwanger is, ontvangt de folder
Zwanger! bij het eerste bezoek aan
de verloskundig hulpverlener of
wordt verwezen naar de tekst van
de folder op www.NVOG.nl. Hierin
staat, naast veel andere informatie,
informatie over de neonatale scree-
ning. Tijdens het ‘bevallingsge-
sprek’ bij de verloskundig hulp-
verlener rond de 35e tot  37e week
van de zwangerschap dient de aan-
staande moeder informatie te
krijgen over de hielprik of kunt u
als gynaecoloog hierover vragen
verwachten. 
‘Om die communicatie te onder-
steunen, is een informatiepakket
voor professionals ontwikkeld’,
zegt Eugènie Dekkers als program-
macoördinator Neonatale Screening
bij het Centrum voor Bevolkings-
onderzoek van het RIVM. ‘Het
pakket bestaat uit een praktische
checklist met informatie over de
uitbreiding van de hielprikscree-
ning, informatie over de zeventien
aandoeningen waarop gescreend
wordt, de basisfolder over de
hielprik en de herziene folder
Zwanger!’. Al deze informatie is ook
beschikbaar via internet, zie
www.rivm.nl/hielprik-professionals.

DE EERSTE INFORMATIE

De verloskundig hulpverlener
overhandigt een algemene folder
over de hielprik tijdens de voor-
lichting in het derde trimester van
de zwangerschap. Daarnaast
krijgen ouders de folder in het
gemeentehuis bij aangifte van hun
kind. Als het kind in het ziekenhuis
wordt geboren, ontvangen de
ouders de basisfolder daar.
De algemene basisfolder, die

gemaakt is door de betrokken
beroepsgroepen en de rijks-
overheid, is getest door TNS-NIPO
en vanaf januari online in negen
talen te downloaden (zie
www.rivm.nl/hielprik-professionals).

SPECIFIEKE INFORMATIE 

In het dossier van de zwangere
wordt in de toekomst aangetekend
dat er informatie is gegeven over
de hielprik. Inhoudelijk informeert
de verloskundig hulpverlener de
zwangere in algemene zin over de
hielprikscreening en de keuze voor
screening op zeventien ziekten, die
weliswaar alle zeldzaam zijn maar
goed te behandelen.
Belangrijk bij de voorlichting is dat
aan bod moet komen of de vrouw
en haar partner wel of geen in-

Uitbreiding hielprikscreening 
per 1 januari 2007 van kracht!
M. SOBELS1 EN E.A. BAKKUM2

1 COMMUNICATIEADVISEUR, RIVM-CENTRUM VOOR BEVOLKINGSONDERZOEK, DEN HAAG

2 GYNAECOLOOG, ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM, 

SECRETARIS VAN DE COMMISSIE PATIËNTENVOORLICHTING

Op welke ziekten wordt gescreend?

Vanaf 1 januari 2007 wordt via de neonatale
metabole screening op de volgende aan-
doeningen gescreend:
1. adrenogenitaal syndroom
2. congenitale hypothyreoïdie 
3. phenylketonurie
4. biotinidase deficiëntie 
5. galactosemie
6. glutaar acidurie type 1
7. HMG-CoA-lyase deficiëntie
8. holocaboxylase synthase deficiëntie
9. homocystinurie
10. isovaleriaan acidemie
11. long-chain hydroxyacyl CoA

dehydrogenase deficiëntie
12. maple syrup urine disease
13. MCAD deficiëntie 
14. 3-mythylcronotyl-CoA carboxylase

deficiëntie
15. sikkelcelziekte
16. tyrosinemie I
17. very-long chain acylCoA dehydrogenase

deficiëntie 
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formatie over dragerschap van sik-
kelcelziekte willen ontvangen
omdat deze uitslag gevolgen kan
hebben voor het kind zelf, later
voor zijn of haar kinderen, maar
vooral ook voor een volgende kin-
derwens van de ouders. Als zij deze
informatie niet willen ontvangen,
dan wordt dit tijdens het afnemen
van de hielprik aangetekend op het
hielprikkaartje. 
Op de website www.rivm.nl/hiel-
prik/professionals kunt u meer
vinden over de aandoeningen en
sikkelceldragerschap.

DE PRAKTIJK

Jaarlijks krijgen bijna 190.000 pas-
geborenen de hielprik. De uit-
voering wordt vanaf 2007 overal
door de JGZ gedaan, in nauwe
samenwerking met de regionale
entadministraties. In het ziekenhuis
wordt de hielprik veelal uitgevoerd
door de verpleegkundige. 
Als er een afwijkende uitslag is
gevonden, dan informeert de
medisch adviseur van de regionale
entadministratie de huisarts hier-
over.  

DE TOEKOMST

Vanaf 1 januari zal in kaart worden
gebracht of er bij de verloskundig
hulpverleners behoefte is aan extra
scholing om deze voorlichtingstaak
naar behoren uit te voeren.
‘Er is in relatief korte tijd heel veel
gebeurd rond de uitbreiding van de
hielprik’, vindt Eugènie Dekkers.
‘Het besluit om vanaf januari niet
op drie maar op zeventien aan-
doeningen te screenen heeft
behoorlijk wat gevolgen. Niet voor
de praktische uitvoering; die blijft
hetzelfde. Maar juist voor de
betrokkenen met een rol in de
voorlichting, dus voor de uitvoer-
ders van de hielprik, de huisarts, de
betrokken kinderartsen, medisch
adviseurs bij de entadministraties
en ook voor de gynaecoloog ten
aanzien van de voorlichting in het
derde trimester en het wel/niet
willen ontvangen van de informatie
over dragerschap van sikkelcel-
ziekte. Met ieders inzet en enthou-
siasme voor deze uitbreiding be-
reiken we nog beter waarvoor de
hielprik is bedoeld, snelle op-
sporing van ernstige aandoeningen
en dus gezondheidswinst voor het
kind’. 

VOOR MEER INFORMATIE: 

• www.gezondebaby.nl/
professionals. Op deze website
staat onder andere het landelijk
draaiboek neonatale screening. 

• www.rivm.nl/hielprik- 
professionals Op deze website is
alle relevante informatie voor
professionals te vinden. 
Alle overige geïnteresseerden
kunnen terecht op
www.rivm.nl/hielprik. 

• Het RIVM brengt een gratis
nieuwsbrief uit over de pre- en
neonatale screening. Wilt u deze
nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur dan uw contactgegevens
(naam, adres en emailadres) naar
nieuwsbriefpns@rivm.nl 
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INTRODUCTIE

De zorg is mensenwerk. Mensen
maken fouten en vergissingen, niet
met opzet, maar veelal omdat er
omstandigheden zijn die dat in de
hand werken of die dat niet hebben
voorkomen. Dat worden incidenten
genoemd. Een incident is een onbe-
doelde gebeurtenis tijdens het zorg-
proces die tot schade aan de patiënt
heeft geleid of zou kunnen leiden.
Patiënten die aan onze zorg zijn
toevertrouwd lopen de kans op
schade. Niet alleen leiden hun aan-
doeningen daartoe, maar ook de
diagnostiek en behandeling waar-
aan zij worden blootgesteld. De eer-
ste eis die aan onze zorg gesteld
wordt, is echter geen onnodige
schade te doen. Die willen zij en
moeten wij voorkomen door te
werken aan patiëntveiligheid.
Patiëntveiligheid is het (nagenoeg)
ontbreken van (de kans op) schade
aan een patiënt, die wordt veroor-
zaakt door tekortkomingen in het
zorgsysteem en/of niet volgens de
professionele standaard handelen
door de hulpverlener 1. Veilige zorg
betekent dat de risico’s die het
gevolg zijn van menselijke, techni-
sche of organisatorische tekortko-
mingen in het proces van de zorg-
verlening zoveel mogelijk worden
geëlimineerd. Daarop moeten
patiënten kunnen rekenen. Veilig-
heid is dan ook een basiskenmerk
van verantwoorde zorg. Veiligheid
is een deelaspect van zorgkwaliteit,
het is de verantwoordelijkheid van
de professional daarvoor te doen
wat hij/zij kan.

WAT IS HET PROBLEEM?

Op grond van onderzoek in het
buitenland wordt vermoed dat de
vermijdbare schade in de zorg
groot is 2. Er is geen reden om aan
te nemen dat ons vakgebied daarop
een uitzondering vormt. Integen-
deel, onderzoeksgegevens uit eigen
land wijzen er op dat bijvoorbeeld
suboptimale zorgfactoren bijdragen
aan circa 75% van de maternale
sterftecasus (Cie Maternale Sterfte).
Patiëntveiligheid staat dan ook
terecht in de publieke en politieke
belangstelling.
Dat er nog veel misgaat in de com-
plexe gezondheidszorg heeft een
groot aantal oorzaken. Het meren-
deel van incidenten in de zorg is
echter terug te voeren op menselij-
ke fouten door tekortschieten van
communicatie en samenwerking.
Miscommunicatie is een belangrijke
bijdragende factor aan ongewenste
uitkomsten in studies naar mater-
nale/perinatale sterfte en morbidi-
teit. Iedere professional kent uit de
praktijk van alledag wel grote en
kleine (bijna-)incidenten, naar aan-
leiding waarvan doorgaans maat-
regelen worden genomen ter voor-
koming van herhaling. De mythe
leeft hardnekkig voort dat wanneer
een fout wordt gemaakt door beris-
ping en training van de persoon in
kwestie herhaling kan worden
voorkomen. Het idee dat zorg-
verleners geen fouten zullen maken
wanneer zij goed opgeleid worden
en goed gemotiveerd zijn, is achter-
haald. Het gaat niet om onwil,
maar om situatief onvermogen. 
De onderschatting van de ernst van

de omvang van de problematiek
van patiënt-onveiligheid is een
belemmering voor verbetering. Het
omgaan met fouten en complicaties
vinden we moeilijk. Er zijn drem-
pels om vergissingen en fouten te
erkennen of te bespreken uit vrees
voor verlies van reputatie, wegens
(te) hoge verwachtingen van de
patiënt, aansprakelijkheid en/of
juridische dreiging. Er is nog teveel
een blame-and-shame-cultuur voor
een echt doeltreffende aanpak van
de problemen rond patiëntveilig-
heid, die juist openheid vereist.
Vrijwel ieder van ons zal dat in zijn
werkomgeving herkennen. Enkelen
zijn misschien al aan het werk daar-
in verandering aan te brengen. Dat
is maar goed ook, want de tijd
dringt.

VEILIGHEIDS-
MANAGEMENTSYSTEEM

Effectief werken aan patiëntveilig-
heid betekent meer dan reactief
handelen op grond van incidenten.
Het gaat om het anticiperen op risi-
co’s en er wat aan doen voordat het
fout gaat. Met het Rapport Willems
(‘Hier werk je veilig of hier werk je
niet’3), de instelling van het Natio-
naal Platform Patiëntveiligheid en
de invoering van de Basisset Presta-
tie-indicatoren van de IGZ, wordt
ons gevraagd ons snel op dit terrein
te ontwikkelen. Op 1 januari 2008(!)
moet in elk ziekenhuis een Veilig-
heidsmanagementsysteem (VMS)
geïntroduceerd zijn, waarin voor de
medische professional een belang-
rijke rol is weggelegd. De Orde
voor Medisch Specialisten coördi-

Uit de Koepel Kwaliteit 

Primum non nocere - 
patiëntveiligheid van reactief
naar anticipatie
G.G. ZEEMAN EN M.P. HERINGA

COMMISSIE PATIËNTVEILIGHEID NVOG I.O.
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neert een pilotproject in een twin-
tigtal ziekenhuizen. Een VMS
houdt in dat zorgverleners inciden-
ten en (bijna) fouten melden en
bespreken op afdelingsniveau,
zodat een ieder de kans krijgt van
het incident te leren. Bij veel fouten
gaat het om een ‘toevallige’ samen-
loop van gebeurtenissen. Bij het
analyseren van die incidenten blijkt
echter vaak dat er, terugkerende,
onderliggende factoren bestaan die
het maken van fouten in de hand
werken. De uitdaging is om deze,
vaak verborgen, risico’s op te spo-
ren en te elimineren. Daarvoor is
een cultuur van opbouwend kriti-
sche openheid nodig. Alleen de
mens proberen te veranderen werkt
niet, vooral niet als deze door de
omstandigheden bijna wordt uitge-
lokt de verkeerde dingen te doen.
De problemen rond patiëntveilig-
heid oplossen vraagt dan ook om
een andere, nieuwe benadering. De
belangrijkste voorwaarde voor suc-
ces is de transformatie van de
blame-and-shame-cultuur (who did it?)
naar een analyserende cultuur
(what went wrong?). Het is tijd om
daaraan te werken en zo de zorg
echt veiliger te maken.

NAAR EEN VEILIGHEIDS-
CULTUUR

Voor een goede veiligheidscultuur
is een omslag in denken en doen
nodig onder zorgverleners, die
gedreven moeten worden door
voorbeeldgedrag en leiderschap
van het management. Barrières
gevormd door de traditionele
opvattingen van professionele auto-
nomie, de hiërarchische verhoudin-
gen en daarmee samenhangende
omgangsvormen moeten worden
overwonnen. We zullen op een
andere manier moeten leren samen-
werken. We kunnen ons voordeel
doen met kennis uit andere high-
riskorganisaties zoals de luchtvaart,
bij voorbeeld over zgn. Crew Resour-
ce Management. Dit is een wijze van
samenwerking en communiceren
waarin dergelijke hiërarchische
barrières ontkracht worden en het
individu met de meeste kennis en
ervaring wordt gestimuleerd een
kritische situatie te leiden, onafhan-
kelijk van zijn/haar formele status.
Collegiale verhoudingen worden
gekenmerkt door wederzijds
respect, heldere communicatie-

afspraken, erkenning van elkaars
competenties en een gedeeld gevoel
van verantwoordelijkheid voor
veiligheid. Het vragen van ophel-
dering of bevestiging wordt aange-
moedigd en verwacht van een
ieder, zonder dat dit aanvallend of
persoonlijk wordt opgevat. 
Een van de opvallendste eigen-
schappen van organisaties die
succesvol omgaan met grote veilig-
heidsrisico’s, is dat daar expliciet
het bewustzijn leeft en wordt
onderhouden dat fouten zullen blij-
ven voorkomen, ondanks de beste
voorzorgen. Daarom zijn daar veel
procedures en taakbeschrijvingen
gestandaardiseerd en worden men-
tale vaardigheden aangeleerd, die
het individu/team in staat stellen
beter te anticiperen wanneer zich
risicosituaties voordoen. Er wordt
niet louter vertrouwd op improvi-
satie ten behoeve van situaties,
waarvan men van tevoren weet dat
ze zich kunnen voordoen. Men is
gezamenlijk en eenduidig voor-
bereid. Sleutelkenmerken voor de
werkhouding in die organisaties
zijn weergegeven in de onderstaan-
de kader. We kunnen en moeten
eraan gaan werken. Dat kan direct
al bijvoorbeeld met zgn. ‘brand-
weeroefeningen’ voor acute situ-
aties op de verloskamers of de OK.

WAT KUNT U VAN DE NVOG
VERWACHTEN ?

De Koepel Kwaliteit van de NVOG
wil de NVOG-leden ondersteunen
bij de activiteiten die van hen ver-
wacht zullen gaan worden voor de
patiëntveiligheid op ons vakgebied.
Er kan gebruikgemaakt worden van
de vele kwaliteitszorg- en patiënt-
veiligheidsinstrumenten die al
beschikbaar zijn. Daarnaast zijn
specifieke kennis, hulpmiddelen en
ondersteuning nodig, die specifiek
gericht zijn op patiëntveiligheid in
ons vakgebied. Het NVOG-beleid
op dit terrein zal – ook gezien de
grote externe druk - met voortva-
rendheid moeten worden ontwik-
keld en toch complementair moeten
zijn aan het geïntegreerde kwali-
teitsbeleid (Nota Kwaliteit NVOG
2003). Er is daarom een Commissie
Patiëntveiligheid NVOG binnen de
Koepel Kwaliteit opgericht die
daarmee aan het werk gaat. NVOG-
(aspirant)leden die zich daarvoor
willen inzetten worden uitgenodigd

dit kenbaar te maken (zie NVOG-
net). Als eerste wordt door de
Commissie Patiëntveiligheid tijdens
het Gynaecongres in Maastricht in
juni 2007 een dagvullende parallel-
sessie patiëntveiligheid georganiseerd
om het onderwerp veel meer
bekendheid te geven. Naast ver-
dieping in de achtergrond van men-
selijke fouten krijgt u toelichting op
de eigen rol in het VMS en de juridi-
sche aspecten daarvan. Er komen
vele voorbeelden en praktische
handreikingen over het voetlicht,
waarmee u zelf direct aan de slag
kunt om de patiëntveiligheid op uw
afdeling te verbeteren.
Voorts heeft de Commissie tot taak
een Nota Patiëntveiligheid NVOG
opstellen, waarin het beleid voor de
komende jaren wordt voorgesteld
en uitgewerkt. De Nota Patiënt-
veiligheid NVOG wordt naar ver-
wachting in 2007 ter goedkeuring
aan de Algemene Ledenvergade-
ring voorgelegd. Daarna kunnen we
er samen verder mee aan de slag.
Begint u ook met wat u nu al kunt
doen? Bespreek deze column in uw
team en stel vast hoe u patiëntvei-
ligheid kunt verbeteren. De patiënt
vertrouwt op u! Is dat terecht?

Referenties:

1. Nationaal Platform Patiëntveilig-
heid; www.platformpatientveilig-
heid.nl.

2. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson
MD (eds.) (2000) To err is human:
building a safer health care system.
Committee on quality of health care
in America, Institute of Medicine.
National Academy, Washington, DC

3. http://www.snellerbeter.nl/filead-
min/snellerbeter/documenten/rap-
porten/SBShell06.pdf

• Aanvaard dat fouten kunnen en zullen optreden.
• Inventariseer de actuele risico’s alvorens met een

taak te beginnen.
• Heb altijd een alternatief plan klaar, anticipeer op

problemen. 
• Wees te allen tijde bereid hulp in te roepen.
• Laat professionele beleefdheid niet in de weg

staan van het controleren van de kennis en
ervaring van collegae, speciaal wanneer deze
nieuw zijn.

• Wees doordrongen van het feit dat fouten meestal
ontstaan door verkeerde interpretaties.

CORRESPONDENTIEADRES 
veth-zeeman@planet.nl
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Veel klachtenprocedures gaan niet
over medisch inhoudelijk handelen
maar over communicatie en pro-
blemen rondom overdracht van
zorg. Ook claims en klachten die
betrekking hebben op onvolledige
voorlichting, vooral over compli-
caties en bijwerkingen van behan-
delingen, komen frequent voor.
Aandacht voor informed consent is
dan ook belangrijk, zowel voor het
realiseren van efficiënte en kwali-
tatief hoogstaande communicatie
als voor het verminderen van
klachten en claims. Via Medi-Risk
bereikte de ‘Special Informed
Consent’ het bestuur met daarin
informatie en tips over informed
consent. De hele Special is op te
vragen via medirisk@VVAA.nl,
veel informatie is ook te vinden op
www.medirisk.nl. 

WBGO: VOORLICHTING 
OP MAAT

In de WGBO staat dat ‘de patiënt
recht heeft op informatie zodat hij
een afgewogen keuze kan maken
over de behandeling en gerichte
toestemming kan geven’. Het is niet
mogelijk exact aan te geven welke
bijwerkingen en complicaties moe-
ten worden genoemd en in hoever-
re de procedure tot in detail moet
worden uitgelegd. Frequentie en
ernst spelen een belangrijke rol: hoe
frequenter en hoe ernstiger de bij-
werking des te belangrijker het
wordt die specifiek te vermelden.

Daarbij is het van belang de infor-
matievoorziening aan te passen aan
de patiënt: de complicatie die voor
de ene patiënt nauwelijks belang-
rijk is kan voor een andere patiënt
verstrekkende gevolgen hebben.
Voorlichten blijft derhalve maat-
werk. Een ‘verzwaarde informatie-
plicht’ geldt voor medisch niet
noodzakelijke ingrepen en behan-
delingen. 

Het verstrekken van de benodigde
informatie hoeft niet per se door de
behandelaar zelf te worden gedaan.
De behandelaar is echter wel ver-
antwoordelijk voor de inhoud van
de verstrekte informatie. Voor
gedelegeerde voorlichting moet
derhalve een protocol bestaan dat
aannemelijk maakt dat de informa-
tie ook daadwerkelijk verstrekt is. 

Het meegeven van een patiënten-
folder alleen is onvoldoende. De
folder dient als leidraad bij de voor-
lichting en is bedoeld voor de
patiënt om alles thuis nog eens rus-
tig na te kunnen lezen. De folder en
het gesprek vullen elkaar aan en
kunnen niet zonder elkaar worden
gebruikt.

VERSLAGLEGGING:
AFVINKLIJSTEN/
STEMPELS/CHECKLISTEN/…

Het in het medisch dossier vast-
leggen van de informatievoorzie-
ning is essentieel, vooral omdat art-

sen die worden aangeklaagd van-
wege gebrekkige informatie zware
bewijslast hebben. Het is daarbij
van belang dat niet alleen moet
worden opgeschreven dát er is
geïnformeerd, maar ook wát er
precies aan de orde is geweest:
welke risico’s en complicaties
besproken zijn. Ook als de voor-
lichting door iemand anders dan de
hoofdbehandelaar wordt gedaan
moet dit worden aangetekend in de
status. Als de folder wordt ver-
strekt is het zinvol dit ook te ver-
melden. Achteraf verwijzen naar
‘het protocol omtrent voorlichting’
is alleen van waarde als kan
worden aangetoond dat de
betreffende patiënt dat protocol
heeft doorlopen.

Vooral als voorlichting door ver-
schillende personen wordt ver-
strekt kan een checklist een handig
hulpmiddel zijn: de hoofdbehande-
laar heeft dan altijd een overzicht in
hoeverre de patiënt is voorgelicht.
Het nadeel van afvinklijsten of
oningevulde stempels is echter
evident: het kan gelden als bewijs
dat de patient niet is ingelicht. Toch
lijkt het aantrekkelijk iets van een
checklist of afvinklijst te gaan
gebruiken. Indien daar onder de
leden behoefte aan is kan onder-
zocht worden of er door de NVOG
een ‘informed consent’ sticker
ontwikkeld kan worden voor veel
voorkomende ingrepen.

bestuur@nvog.nl

Informed consent: 
noodzakelijk goed
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Meer afwijkende cervixcytologie 

bij IVF-patiënt

In deze retrospectieve case-control-studie werden de uitslagen van cervixcytologie
vergeleken tussen een studiegroep (N=669, bestaand uit patiënten binnen de fertiliteits-
kliniek in het IVF-traject) en een controlegroep (N=77055, waarbij cytologie in het kader
van het bevolkingsonderzoek was verricht), binnen dezelfde geografische regio met een
leeftijd variërend tussen 29 en 42 jaar. Cytologieresultaten werden geclassificeerd vol-
gens de Nederlandse CISOE-A-classificatie (Hanselaar 2002). Als afwijkende cytologie
werd beschouwd de groep vanaf borderline celveranderingen.
Binnen de studiegroep werd statistisch significant vaker afwijkende cervixcytologie
gevonden dan bij de controlegroep (6.1% versus 3.9%; p<0.02). De auteurs suggereren,
gebaseerd op deze studie, dat bij patiënten met subfertiliteitsproblematiek de prevalen-
tie van seksueel overdraagbare ziekten hoger is dan in de algemene populatie, zich
uitend o.a. in hogere prevalentie van Chlamydia trachomatis en in HPV-geïnduceerde
afwijkende cervixcytologie. 

Prolaps- en incontinentiechirurgie 

goed mogelijk in dagbehandeling 

In een prospectieve cohortstudie werd de haalbaarheid van stressincontinentie- en pro-
lapschirurgie in dagbehandelingssetting bestudeerd. 201 patiënten werden in dagbehan-
deling geopereerd (132 TVT/TVT-O en 69 (additionele) prolapschirurgie). Belangrijkste
uitkomstmaten waren complicaties, tevredenheidsscore en aanbeveling aan anderen,
gescoord 3 dagen en 6-10 weken na de operatie.
Alle patiënten kregen peroperatief antibiotica, operaties werden uitgevoerd in de och-
tenduren (9 am-1 pm), en patiënten mochten met ontslag na mobilisatie. In geval van
een achtergelaten blaaskatheter werd deze na 3 dagen verwijderd en een eventuele
vaginale tampon werd door patiënten zelf na 24 uur verwijderd. 
Uit ingevulde vragenlijsten bleek dat de tevredenheid van patiënten hoog was. In het
bijzonder de benadering van de medische staf bleek bij de eerste patiënten een zwaar-
wegende factor bij de tevredenheidsscore, waarbij mogelijk de leercurve van de staf nog
een rol speelde. 
In totaal werden twee patiënten alsnog klinisch in verband met een ernstige complicatie
(eenmaal fluxus meer dan 500 cc en eenmaal postoperatieve bloeding). Kleinere compli-
caties waren binnen de waarden bekend uit de literatuur en bleken de tevredenheids-
score niet te beïnvloeden. 
De auteurs concluderen dat bij een overigens gezonde groep vrouwen incontinentie- en
prolapschirurgie veilig en naar tevredenheid van de patiënt uitgevoerd kan worden in
een dagbehandelingssetting. 

D. van Hamont, L.H.C. Nissen, 
A.G. Siebers, J.C.M. Hendriks, 

W.J.G. Melchers, J.A.M. Kremer,
L.F.A.G. Massuger. Abnormal cervical

cytology in women eligible for IVF.
Hum Reprod 2006;21;2359-2363 

C.H. van der Vaart, B.H.C. Lamers,
A.P.M. Heintz. Feasibility and patient
satisfaction with pelvic organ prolapse
and urinary incontinence day surgery.
Int Urogynecol J 2006; Epub ahead of

print)
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Het Nederlands Tijdschrift voor
Obstetrie en Gynaecologie (NTOG)
stelt zich ten doel haar leden te
informeren over ontwikkelingen op
het gebied van de Obstetrie, Gynae-
cologie, Oncologie, Perinatologie en
Voortplantingsgeneeskunde. 
Met hoofdartikelen tracht het tijd-
schrift haar lezers op de hoogte te
houden van onderzoek en research-
resultaten die waardevol en interes-
sant zijn binnen de vakgebieden.

INDIENEN VAN 
EEN BIJDRAGE

Accreditatie
Het schrijven van een artikel voor
het NTOG wordt met zes punten
geaccrediteerd. Deze accreditatie
wordt éénmalig per jaar verleend,
ongeacht het totaal aantal geschre-
ven artikelen in dat jaar. 

Lengte
U dient de lengte van uw artikel
zoveel mogelijk te beperken tot
maximaal 2.500 woorden (drie tot
vier pagina’s NTOG), inclusief
literatuurvermeldingen en exclusief
afbeeldingen. 

Titel
De titel speelt een belangrijke rol bij
de beslissing om een artikel al dan
niet te lezen. Zorg voor een pakken-
de titel, die niet te lang is. 
Kies voor:
a. een titel waarin voor een prak-

tisch probleem een praktische
oplossing wordt geboden,

of 
b. een titel waarin een intrigerende

vraagstelling ligt opgesloten.

De redactie kan, in overleg met de
auteur, de titel aanpassen.

Introductie
Het artikel dient voorzien te wor-
den van een pakkende introductie,
waarmee het artikel in vijf à zes
regels wordt samengevat. Naast de
titel speelt ook het intro een belang-
rijke rol in het al dan niet lezen van
het artikel.

Summary
Het artikel dient te worden aan-

geleverd inclusief een korte Engelse
samenvatting van maximaal 150
woorden.

Trefwoorden
Het artikel dient voorzien te
worden van drie tot zes tref-
woorden ten behoeve van de index.

Verklaring belangenverstrengeling
U dient een korte verklaring van
mogelijke (financiële) belangen-
verstrengeling en/of belangen-
conflicten toe te voegen. Voorbeel-
den hiervan kunt u vinden op het
NVOGnet, NVOG, bestuur. De
verklaring hoeft niet langer te zijn
dan enkele regels. 
Een voorbeeld:
Gemelde (financiële) belangen-
verstrengeling: 
- geen
- opsomming bedrijven, bedragen

etc. 

Tekst
- Maak bij lange teksten gebruik

van tussenkopjes.
- Houd het gebruik van tabs in de

tekst zo beperkt mogelijk.
- Gebruik geen voetnoten. Maak

alleen gebruik van eindnoten
indien dat noodzakelijk is.

- Bedankjes aan personen, afdelin-
gen, instellingen, etcetera, op een
aparte pagina bijvoegen.

Spelling en taalgebruik
- Voor de spelling van de Neder-

landse taal wordt de voorkeur-
spelling volgens de Woordenlijst
van de Nederlandse Taal, het
zogenaamde Groene Boekje van
oktober 2005, gevolgd. 

- Voor de spelling van medische
terminologie wordt uitgegaan
van de laatste editie van in eerste
instantie het Geneeskundig Woor-
denboek van Pinkhof-Hilfman en
in de tweede instantie het Zak-
woordenboek der Geneeskunde van
Coelho. De redactie behoudt zich
het recht voor zonodig veran-
deringen in woordgebruik,
zinsbouw, koppen, spelling en
indeling aan te brengen. Essen-
tiële veranderingen geschieden
uiteraard in overleg met de
auteur.

- Schrijf in de tekst getallen tot
twintig voluit, voor zover dat
niet storend is.

- Schrijf afkortingen voluit.
- Zorg voor leestekens en diakriti-

sche tekens, bijvoorbeeld patiën-
ten in plaats van patienten.

- Breek woorden niet af aan het
einde van de zin. Maak bij tekst-
verwerkingsprogramma's ge-
bruik van automatisch afbreken. 

Literatuurvermeldingen
Het aantal literatuurvermeldingen
dient beperkt te zijn en de litera-
tuurverwijzingen moeten aanslui-
ten bij de kern van uw artikel.
De literatuurlijst wordt gerang-
schikt naar het nummer van de ver-
wijsnoot. De literatuurreferenties
dienen opgegeven te worden met
vermelding van de namen van de
auteurs, complete titel van het
artikel, bron, jaartal, deelnummer,
paginanummers van de eerste en
laatste bladzijde.
De redactie volgt de regels van de
Vancouver Uniform requirements for
manuscripts submit-ted to biomedical
journals, als volgt:

Elk nummer krijgt een nieuwe
regel: nummer, namen en voorlet-
ters van alle auteurs (indien meer
dan 6, alleen de eerste 3 noemen,
daarna et al); volledige titel van de
publicatie; de naam van het tijd-
schrift in de standaardafkorting
volgend de Index Medicus (in
twijfel voluit); jaartal; deelnummer;
eerste en laatste bladzijde. 
Volg onderstaande voorbeelden
voor: een publicatie van een com-
missie (1), een ongesigneerd artikel
(2), een gewoon tijdschriftartikel
(3), een boek (4), een hoofdstuk uit
een boek onder redactie (5) en een
publicatie van een instantie (6).
Indien een bron in een tijdschrift is
gepubliceerd, dienen de titel, jaar-
gang en pagina’s schuin gedrukt te
zijn. Voor overige publicatievormen
geldt dit niet. 

1. International Steering Committee
of Medical Editors. Uniform
requirements for manu-scripts
submitted to biomedical journals.
Br Med J 1982; 284: 1766–70.

Richtlijnen voor auteurs NTOG
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2. Anonymus. Nieuwe richtlijnen
voor inzenders kopij. Ned Tijdschr
Geneeskd 1982; 126: 1849–52.

3. Polee JRB, Vegter JJM, Helle-
mans N, Nieweg HO. De d-xylo-
seproef bij aandoeningen van de
dunne darm. Ned Tijdschr
Geneeskd 1960; 104: 1989–94.

4. Lindeboom GA. Begrippen in de
geneeskunde. 3e ed. Amsterdam:
Rodopi, 1982.

5. van der Veen J. Adenovirussen.
In: Wilterdink JB, red. Medische
virologie, 2e ed. Utrecht: Bohn,
Scheltema & Holkema, 1979:
41–50.

6. Centrale Medisch Pharmaceuti-
sche Commissie van de Zieken-
fondsraad. Farmacotherapeutisch
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Auteursgegevens
Voorzie uw manuscript volledig
van naam en voorletters, adres, 
e-mail adres, telefoonnummer, titu-
latuur, specialisaties en functies. Als
er sprake is van meer dan één
auteur, geef dan de volledige gege-
vens van één contactpersoon (één
van de auteurs).

Het manuscript
- De tekst aanleveren via e-mail,

tekstverwerkingsprogramma
Word.

- Maak gebruik van een titelpagina
met de gegevens van de auteur.

- Maak gebruik van pagina- en
regelnummering.

- Plaats bij literatuurverwijzing een
noot boven de regel (superscript)
ná het leesteken waarmee de
bewering wordt afgesloten.
Wordt er meer malen naar dezelf-
de bron verwezen, dan telt de
eerste verwijzing.

- Geef in de tekst aan waar u de
figuur of tabel geplaatst wilt zien.

- Zend afbeeldingen in de vorm
van contrastrijke digitale afbeel-
dingen (jpg, gif, bmp) met mini-
mum resolutie 300 dpi, foto's of
dia’s. Zowel kleur als zwart-wit

is mogelijk. Vermeld bij foto’s
achterop de afbeelding met een
watervaste stift wat de boven-
kant is.

- Meegestuurde foto’s en/of ande-
re illustraties worden niet terug-
gestuurd, maar bewaard in het
archief van de uitgever, tenzij
nadrukkelijk anders overeen-
gekomen.

- Tevens bestaat de mogelijkheid
de afbeeldingen, grafieken en
tabellen in PowerPoint-formaat
of als pdf-bestand aan te leveren,
mits deze van goede kwaliteit
zijn. 

- Voorzie iedere illustratie van een
onderschrift.

- Bij een casuïstiek wordt in princi-
pe en voor zover mogelijk altijd
een illustratie verwacht. 

- Maak grafieken en schema's met
zo min mogelijk lijnen. Houd bij
letters en tekens in figuren reke-
ning met eventuele verkleining.

- Geef een beschrijving van
gebruikte statistische methodes.

AUTEURSRECHT

Door het aanbieden van kopij
verklaart de auteur, dat:
1. hij/zij het recht van publicatie

aan de redactie overdraagt;
2. het manuscript niet tevens aan

een ander tijdschrift ter publicatie
aangeboden is en niet reeds eeder
is gepubliceerd, tenzij anders
overeengekomen met de redactie;

3. hij/zij ermee instemt dat de
redactie beoordeelt of het artikel
gepubliceerd wordt;

4. dat de met name genoemde per-
sonen, die op enigerlei wijze aan
het tot stand komen van het arti-
kel hebben bijgedragen, akkoord
gaan met de vermelding van hun
naam;

5. dat de betrokkenen toestemming
hebben gegeven voor het publice-
ren van reeds eerder gepubliceerd
materiaal of van foto's waarop
een persoon herkenbaar is;

6. de redactie en de uitgever niet

aansprakelijk zijn voor het zoek-
raken van de kopij. Houdt daar-
om zelf een kopie van uw artikel;

7. de redactie en de uitgever niet
aansprakelijk zijn voor eventuele
nadelige gevolgen van toepas-
sing van in het tijdschrift beschre-
ven diagnostiek en behandeling.
Wel neemt de redactie op zich de
kopij in dit opzicht zeer kritisch
te beoordelen;

8. de redactie heeft het recht om
ingeleverde kopij in te korten dan
wel aan te passen. 

DRUKPROEVEN

- De eerste auteur krijgt eenmaal
de gelegenheid om de drukproef
te corrigeren. Er dient binnen
48 uur gereageerd te worden.
Daarna is de versie definitief.

- De uitgever is niet verantwoorde-
lijk voor fouten en/of imperfec-
ties die na goedkeuring van de
proefversie nog worden ontdekt
of die in de uiteindelijke uitgave
aanwezig blijken.

- Het is niet mogelijk om na de
goedkeuring van de proefversie
nog wijzigingen in tekst, volgor-
de of illustraties aan te brengen.

Hoofdredacteur
Prof. dr. A.A.W. Peters
p/a Leids Universitair Medisch
Centrum
Postbus 9600
2300 RC Leiden.

Inzending kopij 
Redactiesecretariaat NTOG
Postbus 20075
3502 LB Utrecht,
e-mail: ntog@nvog.nl. 
Kopij aanleveren via e-mail.

Uitgever
DCHG Partner in medische
communicatie
Zijlweg 70
2013 DK  Haarlem
e-mail: info@dchg.nl. 
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