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Voorjaar 2009
S.A. SCHERjON

Ongelooflijk om te zien hoe de 
bollenvelden in iets meer dan één 
week hun kleuren krijgen. Twee 
weken geleden, hardlopend tussen 
de velden was alles nog groen, met 
soms een lichte paarse zweem van 
de hyacinten en het geel van de 
narcissen, die het eerste opkomen. 
En dan komt het overweldigend 
rood van de tulpen. Zelf niet op-
gegroeid in de Bollenstreek, maakt 
de bijna onechte kleurvlakken nog 
indrukwekkender, maar toch heeft 
het ook iets heel kunstmatigs. Het 
is zo tijdelijk en het lijkt ook zo 
zinloos, al deze breed opgezette 
en krachtige, maar zo kortdurende 
veranderingen. Nog even en de tul-

pen liggen op grote kleurige bergen 
naast de velden. Dat is toch iets dat 
we in het algemeen in het leven 
– en beperkter in het werk – niet 
zo nadrukkelijk nastreven. Voor 
mezelf sprekend streef ik naar meer 
geleidelijkheid en ook naar iets wat 
blijft staan na een verandering.

Met deze achtergrond wordt in de 
u nu voorliggende aflevering van 
het NTOG een nieuwe rubriek 
gestart, PICO Bello, waarin iedere 
maand een klinisch gerichte vraag 
volgens een vaste opbouw zal 
worden besproken. De richtlijnen 
voor auteurs, zoals deze te vinden 
zijn op www.nvog.nl bevatten nu 
ook een precieze omschrijving voor 

het schrijven van een NTOG-PICO. 
Hajo Wildschut schreef de inleiding 
bij deze nieuwe rubriek en samen 
met Hajo Wildschut en de deelre-
dacties zullen we de komende tijd 
de PICO’s selecteren voor publica-
tie. We weten dat er in heel veel kli-
nieken regelmatig PICO’s bespro-
ken worden, soms wekelijks, en die 
zijn veelal uitstekend geschikt voor 
een bespreking in het NTOG. Ook 
hiervoor geldt dat de tijdelijkheid 
jammer is en ze zouden niet op ‘de 
grote berg’ naast het veld terecht 
moeten komen. We verwelkomen 
dus graag – via het redactiesecreta-
riaat – bijdragen voor deze rubriek. 
In dit nummer ook de start van 
een kleine serie artikelen over de 
Late Zwangerschapsafbreking. 
Gerda Zeeman schreef hiervoor de 
inleiding. Ook treft u een nieuwe 
bijdrage aan in een serie artikelen, 
waarbij bijzondere bevindingen 
uit de LVR2 na analyse besproken 
worden. Met het continueren van 
bestaande series – zoals de serie 
over de opleiding, die met deze 
aflevering verder over de grenzen 
kijkt – en het starten van nieuwe 
series proberen wij het NTOG niet 
te presenteren als losstaande afleve-
ringen, maar op elkaar aansluitend 
met steeds terugkerende onder-
werpen, die de continuïteit in de 
jaargang zal realiseren. 

Editorial
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Daarvoor zullen de trainers ook 
 getraind moeten worden?
Ja. Elke assistent heeft als mentor 
een seniordokter die verantwoor-
delijk is voor het opleidingspro-
gramma. Zij zullen mentortraining 
krijgen en ook aan hen zullen meer 
eisen worden gesteld. Sommigen 
die, net als ik, tientallen dokters 
hebben getraind kunnen moeilijk 
begrijpen dat ze nu ineens verplicht 
lessen moeten volgen… (hij lacht). 
Maar het is goed voor zowel de 
klinische als de wetenschappelijke 
supervisors om een wat formelere 
training te krijgen dan voorheen. 

Bijna alle assistenten  

werken een jaar in een 

 universiteitsziekenhuis

Volgen de jonge artsen hun opleiding 
in meerdere centra?
We proberen ze aan te moedigen 
om tijdens hun training in verschil-
lende soorten ziekenhuizen te wer-
ken. Bijna iedereen werkt een jaar 
in een universiteitsziekenhuis, wat 
wij het categorie-1-jaar noemen, 
om te trainen met de wat gecompli-
ceerdere patiënten. De academische 
instellingen willen meestal zo goed 

minimale aantallen verrichtingen 
moeten doen. Ze moeten bewezen 
hebben dat ze zelfstandig kunnen 
werken en managen. Ook wordt 
het verplicht om wat meer onder-
zoeksgerichte activiteiten te doen. 
Ze moeten bijvoorbeeld een hoofd-
stuk of een samenvatting schrijven 
over een klinisch probleem op een 
wetenschappelijke manier. 
Normaalgesproken bevat de 
training ten minste drie maan-
den neonatologie, drie maanden 
anesthesiologie en zes maanden 
chirurgie. Dat zijn de verplichte 
minima. Assistenten die oncologi-
sche gynaecologie willen gaan doen 
kunnen kiezen voor meer chirurgie. 
Ze kunnen ook kiezen voor bijvoor-
beeld endocrinologie, urologie of 
psychiatrie, als daar hun interesse 
ligt. Meestal maken assistenten 
vóór het begin van de opleiding 
een opleidingsprogramma, maar 
ze kunnen dat tijdens de opleiding 
nog veranderen - we zijn niet zo 
star.

Vooral de jonge collega’s 

 hebben het gevoel dat de 

 situatie beter kan 

Wat schortte er aan de ‘oude’ 
 opleiding?
In het verleden trainden we assis-
tenten zodat ze konden overleven 
en vervolgens werden ze gebruikt, 
misbruikt zou ik haast zeggen, 
als werkkracht. Nu zal er hopelijk 
meer energie gaan zitten in hun 
training, zowel de theoretische als 
de praktische.
We ontdekten bovendien dat het 
niveau van de training sterk ver-
schilde tussen de afdelingen in het 
land. Vooral de jonge collega’s heb-
ben het gevoel dat de situatie beter 
kan. We hopen dat het nieuwe, 
rigidere systeem de kwaliteit van 
de training verbetert en landelijk 
homogener maakt. 

In 2008 maakte u in een serie 
interviews met de acht cluster-
hoofden kennis met de vernieu-
wende Nederlandse opleiding 
Obstetrie & Gynaecologie. Maar 
hoe ziet de opleiding er in andere 
landen eigenlijk uit? Het komende 
jaar werpen we een blik over de 
grenzen.Te beginnen in Zweden, 
bij professor Magnus Westgren van 
het Karolinska Univeristy Hospital 
te Stockholm. De opleiding een jaar 
naar het buitenland verplaatsen 
wordt er steeds gebruikelijker. 

Na minimaal zeven jaar zijn Zweedse 
geneeskundestudenten klaar voor 
hun opleiding tot medisch specialist, 
nietwaar?
Ja. De eerste vijfeneenhalf jaar 
krijgen ze basistraining, daarna 
anderhalf jaar praktijkgerichte 
training. De afgelopen vijf jaar is 
ons curriculum enorm veranderd 
ten opzichte van vroeger. Funda-
mentele en klinische wetenschap-
pers maken samen de cursussen en 
studenten krijgen vanaf het begin 
klinisch georiënteerd onderwijs. 
Vanaf het eerste jaar komen ze al 
in aanraking met patiënten en veel 
clinici. 

Geven Zweedse opleiders obstetrie en 
gynaecologie de, minimaal vijf jaar 
 durende, opleiding volgens een natio-
naal vastgesteld curriculum?
Ja. De assistenten die nu aan de 
opleiding beginnen, starten in een 
nieuw systeem waarin de oplei-
dingseisen veel duidelijker beschre-
ven staan dan voorheen, zowel 
voor praktische vaardigheden 
als de theoretische kennis. In het 
verleden besloot het hoofd van de 
afdeling of een assistent klaar was 
om uit te vliegen (hij lacht). Dat zal 
in de toekomst niet meer zo zijn. De 
transitie naar dat nieuwe systeem 
zal in de komende twee tot drie jaar 
plaatsvinden. 

Wat betekent die verandering voor de 
assistenten?
Ze zullen nu bijvoorbeeld echt 

Zweedse opleiding ook op de schop 
S. HIjLKEmA

Wetenschapsjournaliste, DCHG Haarlem

Professor Magnus Westgren, Karolinska Univeristy 
Hospital te Stockholm
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Welke subspecialisaties kent Zweden?
De opleidingen reproductieve 
geneeskunde en gynaecologische 
oncologie duren drie tot vier jaar, 
na het afronden van het specialis-
tenexamen. Foetale geneeskunde 
zal in de toekomst ook een officieel 
erkende subspecialisatie zijn en zal 
ongeveer even lang duren. 
We zien wel een tendens dat meer 
en meer artsen subspecialiseren, 
maar de meeste werken als alge-
meen gynaecoloog-obstetricus, in 
de grotere ziekenhuizen als gynae-
coloog of als obstetricus.

Bent u een voorstander van subspeci-
alisatie?
Het voordeel is dat een arts meer 
vooruitgang kan boeken op dat 
beperkte gebied. Maar we hebben 
wel ook behoefte aan algemener 
getrainde collega’s, vooral in de 
kleinere ziekenhuizen. Collega’s 
die specialiseren in reproductieve 
geneeskunde zijn bijvoorbeeld niet 
voldoende getraind in chirurgie 
om nachtdiensten te kunnen doen. 
Dus dan is er de behoefte aan 
meer mensen binnen hun afdeling. 
Voor een dergelijke collega kan het 
bovendien moeilijk zijn om te ver-
huizen, omdat ze een baan moeten 
vinden in dat zeer gespecialiseerde 
gebied. 
In het verleden gingen jonge artsen 
vooral de obstetrie in en als ze 
ouder werden meer richting de 
gynaecologie. Tegenwoordig moe-
ten ze hun hele leven in obstetrie 
blijven als ze er beginnen. Met 
nachtdiensten en dergelijke kan 
dat heel zwaar zijn als ze ouder 
worden. Het systeem is meer rigide 
door subspecialisaties, maar zo is 
nu eenmaal de realiteit. Zo moet 
het zijn, vind ik.

Schriftelijk en mondeling, en 
voornamelijk aan het eind van hun 
opleiding. Tijdens de opleiding 
hebben ze wel wat toetsen, maar de 
meeste zijn aan het eind. 

Aan het eind van de opleiding 

is er een vrijwillig examen

Na de drie maanden neonatologie of 
anesthesiologie, bijvoorbeeld, krijgen ze 
dus geen formele toets?
Nee. Ze hebben gedurende hun 
opleiding wel een elektronisch boek 
waarin ze elke procedure die ze 
doen invoeren. Dat boek is toegan-
kelijk voor de begeleiders en vormt 
een beeld van hun activiteiten en 
ontwikkeling. Ik denk dat als alles 
goed gaat, de begeleiders niet zo 
vaak in het boek kijken. Maar als 
de trainee bijvoorbeeld klaagt dat 
hij bepaalde procedures niet mag 
doen, dan zal de supervisor zich er-
mee bemoeien. In het verleden loste 
de trainee problemen meestal zelf 
op, tegenwoordig is de supervisor 
daarbij steeds belangrijker. 
Aan het eind van de opleiding is er 
een vrijwillig examen, voorname-
lijk gericht op theoretische kennis. 
Meer dan de helft van de assisten-
ten doet dat; niet iedereen haalt het. 

Kunnen zij hun opleiding afronden als 
ze dat examen niet halen?
Jawel. Maar als ze besloten heb-
ben om die test te gaan doen, zijn 
ze meestal vrij ambitieus en zullen 
ze het een half jaar later nog eens 
proberen.

Wie of wat bepaalt of een assistent 
klaar is met zijn opleiding?
Momenteel is dat nog het hoofd 
van de afdeling waar die assistent 
werkt.

mogelijk getrainde mensen hebben, 
dus ze proberen ze laat in hun 
opleiding te krijgen. Als het doen 
van dat academische jaar niet lukt, 
doen ze het na het afronden van 
hun opleiding. 

Het is dus mogelijk om de opleiding in 
één ziekenhuis te volgen? 
Ja. Maar de meeste doen het in ten 
minste twee. 

Doen veel Zweedse assistenten in oplei-
ding promotieonderzoek?
Ik schat dat landelijk gezien onge-
veer tien procent van hen tijdens 
de opleiding promoveert – hun 
opleiding kan verlengd worden tot 
zeven of acht jaar. In totaal heeft 
denk ik vijftig tot zestig procent 
van de obstetrici en gynaecologen 
een proefschrift geschreven, de 
meeste na hun opleiding, zo rond 
de vijfendertig jaar. We proberen 
vooral relatief jonge artsen te laten 
promoveren omdat we daarmee 
aan de toekomst bouwen. 

Promoveren zij terwijl ze in de kliniek 
werken?
De meesten wel ja. Zij moeten in 
staat zijn om met die twee entitei-
ten om te gaan. 

Iemand die erg geïnteresseerd 

is in oncologische chirurgie kan 

bijvoorbeeld naar India gaan

Mogen Zweedse AIOS een deel van 
hun opleiding volgen in het buiten-
land?
Ja, een jaar, en meer en meer doen 
dat ook echt. Iemand die erg 
geïnteresseerd is in oncologische 
chirurgie kan bijvoorbeeld naar 
India gaan. Daar doen ze dagelijks 
veel procedures, wat een excellente 
training voor de assistent kan zijn. 
Zij die meer geïnteresseerd zijn in 
obstetrie kunnen in bijvoorbeeld 
Zuid-Afrika hoogrisicopatiënten 
zien in enorme aantallen verge-
leken met hier in Stockholm. In 
overleg met de supervisor beslissen 
ze waar ze naartoe gaan en wan-
neer. Uiteraard moeten we wel de 
kwaliteit van medische zorg in dat 
ziekenhuis kunnen garanderen. 

Hoe en wanneer worden de assistenten 
getoetst?

Zweedse cijfers

• 9,2 miljoen inwoners 
• 28900 praktiserende artsen, 45% vrouw
• 1216 artsen obstetrie en gynaecologie
• ± 250 AIOS obstetrie & gynaecologie, 20% man
• Geneeskundestudie: 7 jaar, incl. 18 maanden klinische stage
• Jaarlijks 1160 nieuwe geneeskundestudenten, 6 medische faculteiten
• Opleiding gynaecologie/obstetrie: minimaal 5 jaar 
• Grote vraag naar AIOS, pensionering gynaecologen hoger dan instroom

Bronnen: www.sfog.se (Swedish Society of Obstetrics and Gynecology) 
www.slf.se (Swedish Medical Association)
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Is dat een wenselijke verandering 
geweest?
Ik denk het wel. Vroeger werd 
iedereen voor alles opgeleid; in de 
toekomst is dat niet mogelijk denk 
ik.

Wat vindt u van de Nederlandse oplei-
ding tot gynaecoloog?
(lacht) Ik denk dat er veel overeen-
komsten met het Zweedse systeem 
zijn. In Nederland zie ik wel vaak 
dat assistenten tijdelijk stoppen 
met hun klinische werk als ze 
wetenschappelijk onderzoek doen. 
Ik heb het gevoel dat je daardoor 
behoorlijk wat goede mensen 
verliest voor de wetenschap omdat 
ze hun wetenschappelijke werk niet 
voortzetten als ze weer doorgaan 
met hun klinische training. Dat is 
jammer. Hier in Zweden combine-
ren ze beide.
Een groot verschil met Nederland 
is dat onze verloskundigen nóg 
veel onafhankelijker werken. Ik 
denk dat dat op zich goed is, maar 
dat het ook nadelen heeft. Er kan 
bijvoorbeeld competitie ontstaan 
tussen jonge artsen en verloskun-
digen als het gaat om opleidings-
momenten. We moeten continu in 
de gaten houden dat beide groepen 
goed behandeld worden.
Verder zie ik overigens geen grote 
verschillen tussen de kwaliteit van 
de obstetrie en gynaecologie in 
Zweden en Nederland. Het meeste 
van wat ik in Nederland heb gezien 
is vrij goed eigenlijk. 

 patiënt is een opleidingsmoment 
als je jong bent. Ik schat dat ze 
ongeveer tachtig procent van de tijd 
klinisch werken en twintig procent 
training krijgen, waaronder weten-
schappelijke activiteiten. 

Ik ben er soms bezorgd over  

dat het curriculum studenten 

passief maakt

Wat is uw eigen taak binnen de oplei-
ding?
Als professor superviseer ik de 
academische training, zoals presen-
taties, wetenschappelijke discussies 
en de wekelijkse journal clubs. Ik 
heb, net als de meeste Zweedse 
professoren, bijgedragen aan het 
nieuwe trainingsprogramma. Mo-
menteel begeleid ik geen trainees 
– niet voldoende tijd – maar in het 
verleden wel. Er werken er nu on-
geveer vijftien in ons ziekenhuis. 
Het fantastische van het opleiden 
vind ik om met jonge mensen te 
zijn en voor hén de opleiding ver-
der te ontwikkelen. We boffen denk 
ik extreem met de goede en ambi-
tieuze studenten die we vanuit de 
geneeskundeopleiding krijgen. Wel 
ben ik er soms bezorgd over dat 
het curriculum studenten passief 
maakt; wij moeten ze dan bij obste-
trie en gynaecologie weer actiever 
maken. Jonge mensen zouden meer 
verantwoordelijkheden moeten 
krijgen, dan groeien ze zeer snel.

Wat is het voornaamste verschil tussen 
de opleiding die u zelf volgde en de 
huidige?
Mijn opleiding, aan de Universiteit 
van Lund in Zuid-Zweden, duurde 
langer dan nu, zes jaar, omdat 
we veel meer algemene chirurgie 
deden – ruim twee jaar. 

Hoeveel uur per week werken de as-
sistenten?
Veertig. Binnen een half jaar na de 
start van de opleiding roteren ze 
mee in het dienstenrooster. Onge-
veer eenmaal per week hebben ze 
nachtdienst en daarvoor krijgen 
zij vrij goede compensatie, zowel 
in tijd als in geld. De dag vóór de 
nachtdienst en de dag erna mogen 
ze niet werken.  

In januari is het in Zweden, afhankelijk 
van de locatie, slechts 0-6 uur licht. 
Heeft dat zijn weerslag op het functio-
neren van de assistenten?
Voor onze gehele populatie is dat 
een groot probleem (hij lacht hard). 
Er staat veel druk op onze jonge 
collega’s. Ongeveer 85 procent van 
hen is vrouw, vaak getrouwd met 
een academicus die ook midden in 
zijn carrière zit en ze hebben vaak 
meerdere kinderen. 

Hoe gaan zij met die druk om?
In Zweden krijg je elf maanden 
vrij als je een kind hebt gekregen, 
dat zal een onderbreking van de 
opleiding zijn. Bovendien hebben 
we een goed ontwikkeld kinderop-
vangsysteem in ons land. Maar ze 
staan zeker onder druk. We heb-
ben geloof ik een van de hoogste 
scheidingspercentages van Europa, 
en ik denk dat dat deels komt door 
hoeveel tijd ze samen doorbrengen 
en hoeveel ze werken. 

Nederlandse assistenten mogen 48 uur 
per week werken…
Ik merk bij ons een tendens dat 
jonge mensen hun professionele 
leven belangrijk vinden maar dat ze 
beseffen dat andere dingen in het 
leven ook belangrijk zijn. Dat zie je 
terug in de werkuren hier, denk ik.

Welk aandeel van de opleiding is 
bestemd voor onderwijs?
Dat is moeilijk te bepalen, elke 
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Telefoon: (023) 5514888
E-mail: sanne.hijlkema@dchg.nl
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grafische diversiteit en bovendien 
niet streven naar de internationaal 
geaccepteerde standaarden maar 
naar het best bereikbare in de lokale 
omstandigheden.”
“En je hebt een gezonde dosis frus-
tratietolerantie nodig”, voegt hij toe. 
Zijn lach verraadt dat zijn tolerantie 
ettelijke keren op de proef is gesteld. 
“Ik merk soms dat lokale artsen 
overtuigd raken van het nut van een 
nieuwe benaderingswijze die wij sti-
muleren en dat de attitudevorming 
op gang komt, maar dat andere 
krachten vervolgens verhinderen 
dat die vernieuwing de praktijk 
haalt. Dat zijn veelal economische of 
autoriteitsmotieven.”
Zou hij één aspect van de Suri-
naamse gezondheidszorg mogen 
veranderen, “dan zou het onderne-
merschap secundair worden aan het 
leveren van goede zorg, in plaats 
van andersom. De toegang tot de 
zorg verschilt nog té veel tussen de 
haves en de havenots.”
“Ik heb altijd geprobeerd zoveel mo-
gelijk lokale mensen en organisaties 
op een respectvolle manier bij mijn 
werk te betrekken, zowel top-down 
als bottom-up. Tot en met de attitu-
de van stakeholders heb ik denk ik 
veel bereikt. De wetenschappelijke 
atmosfeer die ik heb geprobeerd te 
creëren resulteerde vorig jaar boven-
dien in de eerste wetenschappelijke 
promotie aan de geneeskundefacul-
teit sinds lange tijd.”

DwEILEN mET  
DE kRAAN OpEN

Zijn band met Suriname begon ruim 
vijftien jaar geleden. Door de Rege-
ling Laagfrequente Aandoeningen 
(RLA) konden Surinaamse patiënten 
tot en met 2003 in Nederland nood-
zakelijke medische behandelingen 
krijgen die in Suriname niet beschik-
baar waren, op kosten van Neder-
land. “De twee hoofdgebruikers van 
die verdragsgelden waren de kinder-
cardiologie en de gynaecologie, voor 
operaties en bestraling bij  baarmoe-
derhalskanker”, aldus Peters. 
“Dit was dweilen met de kraan 
open. Als je niet tegelijkertijd een 
programma maakt waardoor de 
Surinaamse gezondheidszorg zelf 
die patiënten kan gaan behandelen 
met de beschikbare middelen, dan 
blijft het een open-eindeprogramma. 
Daarom ben ik destijds  begonnen 
met het geven van bij- en nascho-
ling.” 
Ontwikkelingsproblematiek vormt 
een rode draad in Peters’ leven. 
Drie jaar werken in Kenia en menig 
internationaal gezondheidszorgpro-
ject verder, leeft het idealisme uit zijn 
schooltijd nog steeds voort. In een 
aangepaste vorm weliswaar: “Des-
tijds was het ongebreideld, zoals dat 
bij kinderen hoort, maar het werd 
me steeds duidelijker dat je idea-
lisme moet aanpassen op je eigen 
mogelijkheden. Ik ben realistischer 
geworden over wat ik kan bereiken.”

HAVES EN HAVENOTS

Het succes van idealistische inspan-
ningen zoals die van Peters hangt 
volgens hem af van een aantal 
zaken, waaronder: “Er moet weder-
zijds respect zijn en je moet streven 
naar een win-winsituatie. Je moet in 
staat zijn je te begeven in een sfeer 
van culturele, religieuze en geo-

Op 6 februari jl. ontving voormalig 
NTOG-hoofdredacteur Lex Peters 
een hoge onderscheiding van de 
Surinaamse regering voor zijn 
inspanningen voor het land. Sinds 
ruim vijftien jaar timmert hij daar 
aan de weg voor een solide gezond-
heidszorg. “Je hebt een gezonde 
dosis frustratietolerantie nodig.”

“Deze waardering vanuit Suriname 
dient voor mij als vliegwiel om mijn 
werk daar voort te zetten en uit te 
breiden”, aldus professor Lex Peters 
over zijn benoeming tot Officier in 
de Ereorde van de Palm. Ter gele-
genheid van de 33e onafhankelijk-
heidsdag van de Republiek Surina-
me ontving hij de onderscheiding uit 
handen van Ambassadeur Urmila 
Joella op 6 februari in Den Haag. 
President Ronald Venetiaan beloont 
Peters daarmee voor zijn inspannin-
gen voor de Surinaamse vrouwen-
gezondheidszorg. De hoogleraar 
geeft met enige regelmatig zijn 
vakantie op of regelt vrijaf om te 
kunnen afreizen voor klinisch werk, 
onderwijs en advies. Als voorzitter 
van het Female Cancer Program was 
hij nauw betrokken bij het opzetten 
van het huidige preventieprogram-
ma voor baarmoederhalskanker. 

Surinaamse schouderklop  
Gynaecoloog Lex Peters neemt  onderscheiding in ontvangst

S. HIjLKEmA

Wetenschapsjournaliste, DCHG Haarlem
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In het rapport (blz. 43) van de 
Gezondheidsraad staat: ‘De werk-
zaamheid van Gardasil tegen CIN2/3 
en tegen AIS werd vastgesteld op 
99% (95% betrouwbaarheidsinterval 
[95% BI] 93-100%) bij een gemid-
delde follow-up van drie jaar.’ en ‘De 
werkzaamheid van Cervarix tegen CIN 
2/3 was... bij een gemiddelde follow-up 
van 15 maanden…  98 procent (95% 
BI 74–-100%)’. Dit is geen juiste 
weergave van de feiten. Het gaat 
niet om de werkzaamheid van 
de vaccins tegen CIN2/3 en AIS, 
maar om de werkzaamheid tegen 
CIN2/3 en AIS die zijn geassoci-
eerd met HPV-16 en -18. 

De analyse van de RCT’s is niet 
uitgevoerd volgens het intention-
to-treat principe. Uit de groepen 
zijn onder andere de deelneemsters 
verwijderd die na de derde toe-
diening van het vaccin of placebo 
positief zijn voor HPV-6/-11/-16/-
18. Omdat meer dan 90% van de 
deelneemsters in de vaccingroep al 
beschermd is na de eerste vaccina-
tie, worden er meer deelneemsters 
verwijderd uit de placebogroep 
dan uit de vaccingroep. De hier-
boven genoemde meta-analyse is 
uitgevoerd met 8579 vrouwen in de 
vaccingroep en 8550 vrouwen in de 
placebogroep. Dat lijkt eenzelfde 
aantal in beide groepen, maar 
op grond van de HPV-PCR-test 
7 maanden na de start van het on-
derzoek zijn ongeveer 300 vrouwen 
meer verwijderd uit de placebo-
groep dan uit de vaccingroep. De 
deelneemsters die zijn verwijderd 
uit de placebogroep vormen geen 
aselecte steekproef van de totale 
populatie. Het aantal partnerwis-
selingen (en genitale chlamydia-in-
fecties) in deze groep is substantieel 
groter dan in de HPV-6/-11/-16/-
18 negatieve placebogroep. Na de 
genoemde exclusie is de placebo-
groep een populatie geworden met 
een relatief lager risico op oncogene 
HPV-infecties.4 
De vergelijking van vaccingroep 

6 maanden. De vaccinmakers gaan 
er vanuit dat een deelneemster aan 
het onderzoek beschermd moet 
zijn vanaf een maand na de laatste 
vaccinatie. Daarom wordt aan het 
begin van het onderzoek (dag 1) en 
een maand na de laatste vaccinatie 
(bij 7 maanden) een moleculair-
biologisch onderzoek (PCR) gedaan 
naar HPV-6/-11/-16/-18. Op dag 
1 wordt bovendien serologisch 
onderzoek uitgevoerd. Als een van 
de testen op een van de genoemde 
momenten positief is (dus wijzend 
op een actieve of doorgemaakte 
infectie met HPV-6/-11/-16/-18), 
volgt exclusie van de deelneem-
ster. Het tellen van de HPV-16 en 
-18 geassocieerde CIN2/3 en AIS 
begint een maand na de laatste vac-
cinatie. Elke 6–12 maanden worden 
de deelneemsters onderzocht. De 
analyse van de resultaten in deze 
populatie wordt de ‘per-protocol’-
analyse genoemd; het gaat dus niet 
om een analyse volgens het intenti-
on-to-treat principe. Door Ault et al. 
zijn de RCT’s met Gardasil in een 
meta-analyse samengevat.2 In totaal 
zijn er ruim 10.000 vrouwen in de 
vaccingroep en eenzelfde aantal 
in de controlegroep. Door exclusie 
van HPV-6/-11/-16/-18 positieve 
vrouwen en van vrouwen die niet 
netjes volgens het protocol zijn 
gevaccineerd wordt de (per-proto-
col) analyse uitgevoerd met 8579 
vrouwen in de vaccingroep en 8550 
vrouwen in de controlegroep. Na 
een gemiddelde observatieperiode 
van 3 jaar is er 1 vrouw met HPV-16 
of -18 positieve CIN2/3 of AIS in de 
vaccingroep en zijn er 85 vrouwen 
met deze afwijking in de placebo-
groep. De incidentie van HPV-16 
of -18 gerelateerde CIN2/3 of AIS 
wordt door vaccinatie met 99% 
(95% BI 93–100%) gereduceerd. De 
aangetoonde effectiviteit van het 
vaccin heeft geleid tot het advies 
van de Gezondheidsraad om alle 
meisjes op 12-jarige leeftijd vaccina-
tie aan te bieden.3 Dit advies is door 
de minister overgenomen. 

EFFECTIVITEIT VAN HET 
VACCIN TEGEN CIN2/3 EN 
AIS mET VACCINTYpEN  
HpV-16 EN -18

Er zijn vijftien oncogene HPV-typen 
aan de geslachtsorganen bekend. 
Ongeveer 80% van de vrouwen 
maakt ooit een genitale infectie met 
een oncogeen HPV-type door. Bij 
zeker een kwart van de vrouwen 
gaat het om meerdere HPV-typen. 
Bij een klein percentage van de 
infecties ontstaat intraepitheliale 
neoplasie van het plaveiselepitheel 
(cervicale intraepitheliale neoplasie 
– CIN) of intraepitheliale neoplasie 
van het slijmvormende endocervi-
cale cylinderepitheel (glandulaire 
intraepitheliale neoplasie –GIN). De 
ernst van CIN of GIN wordt in drie 
graden uitgedrukt: CIN1–CIN3 en 
GIN1–GIN3. GIN3 wordt ook wel 
adenocarcinoma in situ genoemd 
(AIS). CIN3 en AIS kunnen over-
gaan in respectievelijk plaveisel-
celcarcinoom en adenocarcinoom 
van de cervix. Om pragmatische 
en normatieve redenen is de uit-
komstmaat bij de vaccinatiestudies 
het voorkómen van de voorstadia 
CIN2/3 en adenocarcinoom in situ 
(AIS) die zijn geassociëerd met de 
HPV-typen waartegen het vaccin is 
gericht.1

De vaccinmakers hebben random-
ized clinical trials (RCT’s) uitge-
voerd om de werkzaamheid van 
het vaccin tegen HPV-16 en -18 te 
onderzoeken. Bij de RCT’s met Gar-
dasil zijn de deelneemsters meis-
jes en jonge vrouwen van 16–26 
jaar die niet zwanger zijn op het 
moment van inclusie, nooit een af-
wijkende cervixuitstrijk hadden en 
een verleden met niet meer dan 4–5 
sekspartners. De gemiddelde leef-
tijd van de deelneemsters is 20 jaar 
en 22% is ooit zwanger geweest. 
Het vaccin (of placebo) wordt 
toegediend op dag 1, na 2 maanden 
en na 6 maanden. De interventie 
(vaccinatie) duurt daarmee in totaal 

Vaccinatie tegen HPV
m.P.m. BURGER

Hoogleraar gynaecologie, AmC, Amsterdam
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gevallen. Dat betekent dat niet-
vaccin HPV-typen zijn geassocieerd 
met 252 gevallen van CIN2/3 of 
AIS in de vaccingroep en 228 in de 
placebogroep. In de vaccingroep 
komt CIN2/3 en AIS die niet geas-
socieerd is met een vaccintype HPV, 
10% meer voor dan in de placebo-
groep. De kans dat dit of een ex-
tremer verschil wordt gevonden is 
12%.9 De 252 gevallen van CIN2/3 
of AIS in de vaccingroep zijn het 
resultaat van natuurlijke acquisitie 
met daarop gesuperponeerd de 
effecten van kruisbescherming 
en typevervanging. Inmiddels is 
op grond van virologische ver-
volgstudies duidelijk dat Gardasil 
een kruisbeschermende werk-
zaamheid heeft van 23% tegen 10 
niet-vaccintypen gecombineerd. De 
kruisbeschermende werkzaamheid 
tegen HPV-31 bedraagt 56%.10 Als 
er desondanks 10% meer CIN2/3 
of AIS met niet-vaccintypen HPV 
voorkomt in de vaccingroep dan in 
de placebogroep, mag er een reële 
verdenking op typevervanging be-
staan. Hier lag een goed argument 
voor een RCT over vaccinatie van 
meisjes van 12 jaar, in plaats van 
het direct invoeren van vaccinatie 
voor deze doelgroep waartoe is 
besloten.

LEEFTIJD VOOR VACCINATIE

De commissie van de Gezond-
heidsraad adviseert vaccinatie 
van meisjes in de leeftijd van 12 
jaar in het kader van het Rijksvac-
cinatieprogramma. Voor meisjes 
van 13 tot en met 16 jaar wordt een 
inhaalprogramma geadviseerd. 
De commissie stelt ook dat op 
individuele basis vaccinatie van 
meisjes en vrouwen van 17 jaar en 
ouder kan leiden tot gezondheids-
winst en zinvol kan zijn (pag. 76). 
Hier zou een taak liggen voor de 
zorgverzekeraars (aanbiedings-
brief). De effecten van vaccinatie 
bij meisjes en vrouwen van 17 jaar 
of ouder kunnen het beste wor-
den geschat met de uitkomsten 
van de intention-to-treat analyses. 
De groep waarin deze analyses 
zijn gedaan betreft gezonde niet-
zwangere vrouwen van 16–26 
jaar (gemiddelde leeftijd 20 jaar). 
In de meta-analyse van Ault et 
al.2 blijkt dat de incidentie van 
HPV-16 of -18 positieve CIN2/3 of 
AIS wordt gereduceerd met 44% 

dan HPV-16 en -18. De producent 
maakt in het antwoord geen onder-
scheid tussen vaccintypen en niet-
vaccintypen, maar geeft resultaten 
voor CIN2/3 en AIS onafhankelijk 
van het geassocieerde HPV-type 
(dus inclusief de vaccintypen HPV). 
De gecombineerde gegevens uit 
drie trials met Gardasil (waaronder 
de FUTURE I- en FUTURE II-stu-
die) laten een werkzaamheid van 
slechts 16,9% zien tegen CIN2/3 
en AIS onafhankelijk van het 
HPV-type.7 De fabrikant betoogt 
dat de per-protocolpopulaties niet 
geschikt zijn om de vraag te beant-
woorden. Door de differentiële se-
lectie (zoals hierboven besproken) 
heeft de placebogroep een lager 
risico op CIN2/3 en AIS dan de 
vaccingroep. Een betere groep voor 
dit doel is de zogenaamde RMITT 
(Restricted Modified Intention to 
Treat)-2-populatie. Het gaat hierbij 
om een subgroep van alle gerando-
miseerde vrouwen die HPV-naïef 
zijn bij de start van het onderzoek. 
HPV-naïef betekent hier dat de 
vaccintypen (HPV-6/-11/-16/-18) 
met serologisch en moleculair-bio-
logisch onderzoek niet zijn aange-
toond en dat de cervixuitstrijk een 
normaal celbeeld (als proxy voor 
de afwezigheid van infecties met 
niet-vaccintypen HPV) laat zien. 
De RMITT-2-populatie benadert het 
beste de vrouwen (meisjes) die nog 
geen seksuele interactie(s) heb-
ben gehad. Alle vrouwen kregen 
ten minste 1 gift van het vaccin 
(of placebo) en het optreden van 
CIN2/3 en AIS werd geteld vanaf 
1 maand na die eerste gift. In dit 
scenario blijkt dat vaccinatie 37,9% 
van de CIN2/3 en AIS onafhanke-
lijk van het HPV-type voorkomt.8 
De fabrikant stelt dat dit getal lager 
is dan de maximaal haalbare 55% 
omdat de cervixuitstrijk geen goed 
instrument is om niet-vaccintypen 
HPV infecties op te sporen.6

Als vaccinatie tegen HPV-16 en -18 
niet 55% maar slechts 37,9% van 
de CIN2/3 en AIS voorkomt, zou 
er ook sprake kunnen zijn van type-
vervanging. Daar is een aanwijzing 
voor in de meta-analyse van Ault et 
al.2 Bij de intention-to-treat analyse 
zijn er 394 patiënten met CIN2/3 of 
AIS in de vaccingroep en 483 in de 
placebogroep. Het gaat om HPV-16 
of -18 geassocieerde afwijkingen in 
respectievelijk 142 en 255 van de 

en placebogroep is dus vertekend 
door de beslissing om 7 maanden 
na de start alle vrouwen opnieuw 
te onderzoeken op de aanwezig-
heid van HPV-6/-11/-16/-18, en 
deelneemsters met een positieve 
test te excluderen. Nu is het voor 
het onderzoek een geluk bij een 
ongeluk dat infecties met HPV-6/-
11/-16/-18 na vaccinatie (drie toe-
dieningen) nauwelijks nog worden 
gezien. Achteraf had de effectiviteit 
van het vaccin tegen HPV-6/-11/-
16/-18 ook beslissend kunnen 
worden aangetoond met een groot 
fase-II-onderzoek.

EFFECTIVITEIT VAN HET 
VACCIN TEGEN CIN2/3 EN 
AIS

Voor de vrouwen zelf en voor de 
beleidsmakers is het interessanter 
om te weten hoe groot de werk-
zaamheid is tegen CIN2/3 en AIS, 
onafhankelijk van het geassocieerde 
HPV-type. Niet alle oncogene 
HPV-typen zijn even oncogeen: de 
kans dat CIN3 overgaat in invasief 
carcinoom verschilt per HPV-type. 
HPV-16 en -18 worden aangetoond 
in 70% van de baarmoederhalskan-
kers, en in 52% van de CIN2/3’s.5 
De makers van Gardasil houden 
op grond van hun eigen cijfers aan 
dat 55% van de CIN2/3 en AIS kan 
worden voorkomen. De werkzaam-
heid van het vaccin kan groter zijn 
dan 55% door kruisbescherming. 
HPV-16 en HPV-31 enerzijds en 
HPV-18 en -45 anderszijds hebben 
overeenkomstige epitopen (delen 
van het eiwit waartegen de antistof-
fen zijn gericht). Als kruisbescher-
ming bestaat, neemt de incidentie 
van infecties met HPV-typen anders 
dan HPV-16 en -18 af. Anderszijds 
zou het effect van vaccinatie ook 
kleiner kunnen zijn dan 55% door 
typevervanging. De door vaccinatie 
tegen HPV-16 en -18 vrijgekomen 
plaatsen zouden kunnen worden 
ingevuld door HPV-typen waarte-
gen niet gevaccineerd wordt. Door 
typevervanging neemt de inciden-
tie van infecties met HPV-typen 
anders dan HPV-16 en -18 toe. 

De Amerikaanse FDA had voor 
de registratie van Gardasil aan-
vullende informatie uit de per-
protocolpopulatie gevraagd over 
het vóórkomen van CIN2/3 en AIS 
geassocieerd met virustypen anders 
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de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport zijn de criteria 
voor onafhankelijkheid uiteenge-
zet. Die criteria zijn dat men geen 
dienstverband heeft of betaald 
wordt door belanghebbende be-
drijven en organisaties en men ook 
geen ander persoonlijke belang (zo-
als aandelen) heeft bij een bepaalde 
uitkomst van het advies. Opvallend 
is dat de onafhankelijkheid niet 
wordt verloren door het aannemen 
van geld voor congresbezoek. Daar 
wordt verschillend over gedacht. 
In dit verband is het opportuun om 
kennis te nemen van de normen die 
de American Medical Association 
heeft opgesteld voor het verkeer 
van artsen met de industrie.13 In 
Nederland zouden de criteria voor 
onafhankelijkheid nog eens tegen 
het licht moeten worden gehouden.
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De te behalen gezondheidswinst 
voor meisjes en vrouwen van 17 en 
ouder bij vaccinatie tegen HPV-16 
en -18 lijkt zeer beperkt. Uit het 
oogpunt van kosteneffectiviteit is 
vaccinatie van deze groep niet ac-
ceptabel als 20.000 euro per QALY 
het maximum is. 

BELANGENVERSTRENGE-
LING

Het is in Nederland verboden om 
reclame te maken voor middelen 
die alleen op recept verkrijgbaar 
zijn, dus ook voor vaccins. De 
vaccinmakers hebben een goed 
doordachte strategie om hun pro-
duct onder de aandacht te brengen. 
Zij sponsoren anoniem een tv-
programma over baarmoederhals-
kanker. Zij financieren anoniem een 
enquête en de publicatie daarvan in 
een maandblad. Die enquête maakt 
duidelijk dat er een schreeuwende 
behoefte is aan meer informatie 
over baarmoederhalskanker. Zij 
laten talrijke malen een radiospotje 
horen met Angela Groothuizen die 
oproept je dochter te beschermen 
tegen baarmoederhalskanker dat 
door een virus wordt veroorzaakt. 
Je moet je hierover laten informe-
ren door je huisarts of kijken op de 
website www.beschermjedochter.
nl. Op de website staat veel infor-
matie over baarmoederhalskanker 
en HPV, maar geen woord over 
vaccinatie. Huisartsen en gynaeco-
logen worden ondertussen frequent 
voorzien van ‘productinformatie’ 
over vaccins. Veel gynaecologen 
zijn financieel gefaciliteerd om 
een buitenlands congres te bezoe-
ken. Bovendien worden allerlei 
binnen landse activiteiten financieel 
ondersteund in ruil voor aandacht. 
De fabrikanten zijn er ruimschoots 
in geslaagd om duidelijk te maken 
dat baarmoederhalskanker een 
groot volksgezondheidsprobleem 
is, niet in het minst bij de Gezond-
heidsraad. 

De vaccinmakers hebben de gren-
zen van het betamelijke gezocht. 
Het zal niemand verwonderen dat 
na het verschijnen van het rapport 
van de Gezondheidsraad de vraag 
wordt gesteld hoe het is gesteld 
met de onafhankelijkheid van de 
commissie. In een openbare brief 
dd. 21 oktober 2008 van de voorzit-
ter van de Gezondheidsraad aan 

(95% BI 31–55%). De reductie van 
de incidentie van CIN2/3 en AIS 
onafhankelijk van het HPV-type 
is slechts 18% (95% BI 7–29%). De 
externe validiteit van deze getal-
len mag worden betwijfeld; buiten 
de setting van het onderzoek zijn 
ze waarschijnlijk (nog) lager. De 
vrouwen die werden geïncludeerd 
in de studies mochten niet meer 
dan 4–5 sekspartners gehad hebben 
en het feitelijke mediane aantal was 
2 partners. In Nederland heeft de 
helft van vrouwen op de leeftijd 
van 17 jaar geslachtsgemeenschap 
gehad en het gemiddelde (life-
time) aantal partners is 7. Binnen 3 
jaar na de sexarche heeft 50% van 
de vrouwen een genitale HPV-
infectie.11 Op de leeftijd van 22 jaar 
draagt 20–25% van de vrouwen een 
oncogeen HPV-type aan de cervix. 
Voor eenderde hiervan (8% van de 
totale populatie) is dit HPV-16.12 Bij 
deze cijfers moet worden bedacht 
dat de waargenomen prevalenties 
van HPV onderschattingen zijn van 
de werkelijke prevalenties. Som-
mige infecties duren heel kort en 
er zijn soms tekortkomingen bij de 
afname van lichaamsmateriaal en 
uitvoering van de test.

De commissie heeft voor het bepa-
len van de doelmatigheid gebruik 
kunnen maken van twee modellen 
van kosteneffectiviteitsanalyse. Uit-
gangspunt is dat vaccinatie wordt 
uitgevoerd op de leeftijd van 12 jaar 
en dat het huidige bevolkingson-
derzoek met screening eens in de 
5 jaar van het 30e tot 60e levensjaar 
blijft bestaan. Met beide modellen 
wordt geschat dat 100 sterfgevallen 
door baarmoederhalskanker in een 
cohort van 100.000 vrouwen (ge-
volgd van geboorte tot overlijden) 
worden voorkomen. Het aantal 
gewonnen levensjaren in het cohort 
van 100.000 vrouwen is geschat op 
3320 (model Vumc, Amsterdam) en 
2252 (model Erasmus MC, Rotter-
dam). Kosten per QALY (voor 
kwaliteit gecorrigeerd gewonnen 
levensjaar) zijn dan respectievelijk 
20.862 en 30.045 euro. De kosten 
per QALY kunnen belangrijk dalen 
met het goedkoper worden van de 
vaccins. In de kosteneffectiviteits-
analyses is geen rekening gehouden 
met de mogelijkheid van typever-
vanging. De kosten per QALY kun-
nen dan aanzienlijk ongunstiger 
worden.
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ministration. May 18, 2006. http://
www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/
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SAmENVATTING
De Gezondheidsraad bracht in maart 
2008 het advies ‘Vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker’ uit. Dit advies 
is de grondslag voor het besluit om 
meisjes van 12 jaar te vaccineren, te 
beginnen in 2009. Het vaccin is gericht 
tegen HPV-16 en -18 en voorkómt dat 
deze twee typen een kwaadaardige 
afwijking aan de baarmoederhals 
veroorzaken. Er zijn echter ongeveer 
vijftien verschillende HPV-typen die 
kanker kunnen veroorzaken. Beleids-
makers willen daarom vooral weten 
in welke mate vrouwen door vaccina-
tie zijn beschermd tegen kwaadaar-
dige afwijkingen van de baarmoeder-
hals, en het virustype doet er dan niet 
toe. HPV-16 en -18 zijn geassocieerd 
met 70% van de baarmoederhalskan-
kers en met 55% van de gevorderde 
voorstadia (CIN2/3 en AIS). In een 
subgroep die model moet staan voor 
de doelgroep voor vaccinatie, blijkt 
het vaccin niet 55%, maar slechts 
37,9% van CIN2/3 en AIS (onafhanke-
lijk van het HPV-type) te voorkomen. 
De mogelijkheid bestaat dat de plaats 
van HPV-16 en -18 wordt ingeno-
men door HPV-typen waartegen 
niet wordt gevaccineerd. Gezien de 
onzekerheid over de werkzaamheid 
van het vaccin tegen CIN2/3 en AIS 
(onafhankelijk van het geassocieerde 
HPV-type) was het uitvoeren van een 
randomized controlled trial een betere 
keuze geweest dan het direct invoeren 

van vaccinatie voor alle meisjes van 12 
jaar. De Gezondheidsraad brengt vac-
cinatie van meisjes en vrouwen van 17 
jaar en ouder onder de aandacht van 
de ziektekostenverzekeraars. De kos-
ten per gewonnen levensjaar komen 
in deze groep ruim boven het bedrag 
dat in Nederland voor preventieve 
activiteiten wordt aangehouden.

SUmmARy
In 2008, the Health Council of the 
Netherlands delivered a report on 
vaccination against cervical cancer. 
This advice forms the basis for the 
decision to vaccinate 12-years old girls 
from 2009 onwards. The vaccine is 
directed against HPV-16 and -18 and 
prevents these two virus types caus-
ing cervical cancer. However, about 
15 different HPV types are involved 
in the aetiology of this malignancy. 
Policy makers therefore want to 
know to which extent vaccination 
protects against cervical cancer, and 
the specific virus type actually doesn’t 
matter. HPV-16 and -18 are associated 
with 70% of the cervical cancers and 
55% of its advanced precursor lesions, 
being cervical intraepithelial neopla-
sia grade 2-3 (CIN2/3) or adenocar-
cinoma in situ (AIS). In a subgroup 
which is to be representative of the 
target population for vaccination, 
the vaccine does not prevent 55%, 
but only 37,9% of CIN2/3 and AIS 
(irrespective of the HPV type in-

volved). HPV-16 and -18 are possibly 
replaced by HPV-types not included 
in the vaccine. Because of the uncer-
tainty regarding the effectiveness 
of the vaccine against CIN2/3 and 
AIS (irrespective of the associated 
HPV type), the execution of a Rand-
omized Controlled Trial would have 
been a better choice than the prompt 
implementation of vaccination of all 
12-years old girls. The Health Council 
brings vaccination of girls and women 
of 17 years and older to the notice of 
the health insurance companies. The 
costs per quality adjusted life year are 
well over the amount of money which 
has been agreed upon for preventive 
measures in the Netherlands.
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groeihormoontekort werd zij 
doorverwezen naar een academisch 
ziekenhuis. Een halfjaar later bleek 
uit chromosomenonderzoek dat 
er sprake is van het syndroom van 
Turner.
Vanaf de leeftijd van dertien jaar 
startte zij met een anabool ste-
roïd (oxandrolon) gedurende één 
jaar om nog enkele centimeters 
te groeien. Daarna werd voor de 
duur van drie maanden Premarin® 
(continu) voorgeschreven om de 
puberteitsontwikkeling te induce-
ren. Later kreeg patiënte vijf dagen 
per cyclus Primolut. Op de leeftijd 
van vijftien jaar en tien maanden 
werd gestart met groeihormoonin-
jecties. De laatst gedocumenteerde 
lengte is 136.8 cm met zestien jaar 
en negen maanden.
Op 19-jarige leeftijd werd osteo-
porose vastgesteld en op 23-jarige 
leeftijd een auto-immuunhypothy-
reoïdie, waarvoor zij werd behan-
deld met Thyrax®.

Vanwege sterke kinderwens ging 
onze patiënte met haar man voor 
ivf met oöcytdonatie naar het 
buitenland. De zwangerschaps-
kans werd geschat op 10-15% per 
cyclus, bij het terugplaatsen van 
één embryo. De voorbereiding en 
controles na terugplaatsing vonden 
plaats bij haar eigen gynaecoloog 
in Nederland. De voorbehande-
ling bestond uit voorschrijven van 
oestrogenen (Progynova®). Echo’s 
werden verricht bij aanvang van de 
behandeling om de dikte van het 
endometrium in kaart te brengen.
Op dag drie na ovum pickup 
werden er, tegen advies van de 

X-chromosoom heeft hierop een 
gunstige invloed.5

Ondanks dat de meerderheid van 
de vrouwen met Turner infertiel is, 
ontstaat er bij 2-7% toch een sponta-
ne zwangerschap. Meestal gaat het 
dan om vrouwen met de mozaïek-
vorm5, maar er zijn ook spontane 
zwangerschappen beschreven bij 
vrouwen zonder mozaïekpatroon.4 
Er is echter wel een grote kans dat 
deze spontane zwangerschappen 
eindigen in een miskraam of dood-
geboorte, of dat de foetus wordt 
geboren met aangeboren afwijkin-
gen. Genetische factoren en een 
hypoplastische uterus spelen hierbij 
mogelijk een rol.5

Vanwege de primaire infertiliteit bij 
de meerderheid van de vrouwen 
is oöcytdonatie een mogelijkheid 
voor het realiseren van een zwan-
gerschap bij kinderwens, zo ook in 
deze casus.

Onze patiënt is een 36-jarige vrouw 
van Turkse afkomst, bekend met 
het syndroom van Turner. Patiënte 
werd destijds verwezen naar de 
kinderarts wegens een achter-
blijvende lengtegroei (onder de 
P3-lijn). Bij aanvullend onderzoek 
bleken de schildklierwaarden nor-
maal en er was geen sprake van een 
tekort aan groeihormoon. Er werd 
geconcludeerd dat er waarschijnlijk 
sprake was van een constitutionele 
kleine lengte. De voorspelling was 
dat zij 1.50 m zou worden.
Op twaalfjarige leeftijd was zij 
1.23 m. Er werd een argininetest 
uitgevoerd, waarbij de groeihor-
moonwaarden aan de lage kant 
waren. Op verdenking van een 

INTRODuCTIE 

Het merendeel van de vrouwen 
met het syndroom van Turner is 
infertiel, maar door de opkomst 
van technieken als oöcytdonatie 
en ivf is het ook voor deze groep 
patiënten mogelijk een zwanger-
schap te realiseren. Daarbij bestaat 
echter een verhoogde kans op het 
ontwikkelen van hypertensie en 
andere cardiovasculaire compli-
caties, veroorzaakt door zowel 
oöcytdonatie als onderliggende 
cardiovasculaire afwijkingen bij 
het turnersyndroom. Het risico is 
groter wanneer er sprake is van een 
meerlingzwangerschap.

VOORTpLANTING BIJ 
 VROuwEN mET HET 
 SYNDROOm VAN TuRNER

Bij het syndroom van Turner is er 
sprake van afwezigheid van een 
X-chromosoom (45XO), een defect 
van één van de twee X-chromo-
somen of een mozaïekvorm. De 
prevalentie in Nederland is 2-5 per 
10.000 levendgeboren meisjes.1

De bekendste kenmerken van 
het syndroom van Turner zijn de 
achterblijvende lengtegroei, de 
brede korte nek en de uitblijvende 
puberteit, maar in vrijwel elk or-
gaansysteem kunnen afwijkingen 
voorkomen.2

Als gevolg van een versneld 
verlies van de oöcyten tijdens de 
foetale periode of vlak daarna, is 
95-98% van de vrouwen infertiel.3 
In 5-30% van de gevallen komen 
zij wel spontaan in de puberteit.4 
De aanwezigheid van het tweede 
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Bij autopsie van turnerpatiënten 
die zijn overleden aan een dissectie 
wordt hetzelfde beeld gevonden 
als bij patiënten met het syndroom 
van Marfan, namelijk cystische 
mediale necrose.8,10 Men neemt 
echter aan dat de dissectie bij het 
turnersyndroom het gevolg is van 
de aanwezigheid van aangeboren 
hartafwijkingen en risicofactoren 
zoals hypertensie.11 Toch zijn er ook 
een aantal casus beschreven waarbij 
geen van bovenstaande factoren 
aanwezig waren, wat doet vermoe-
den dat er mogelijk sprake is van 
een onderliggende afwijking van de 
vaatwand.12

Tussen 1997 en 2002 zijn er in de 
literatuur vier gevallen beschreven 
van vrouwen met het turnersyn-
droom die tijdens een zwanger-
schap, ontstaan na oöcytdonatie, 
zijn overleden aan een aortadis-
sectie.8 Wat betreft de risicofacto-
ren voor het ontwikkelen van een 
aortadissectie waren twee patiënten 
bekend met hypertensie;  bij één 
van hen werd tijdens de preconcep-
tionele controle een mild gedilateer-
de aortawortel geconstateerd. Eén 
vrouw was op vierjarige leeftijd ge-
opereerd aan een coarctatio aortae 
en bij één van de vrouwen waren er 
geen risicofactoren aanwezig voor 
het ontstaan van een aortadissectie.
De mortaliteit als gevolg van een 
aortadissectie of -ruptuur, tijdens 
een zwangerschap na oöcytdona-
tie, wordt geschat op 2% of hoger.8 
Het is daarom belangrijk dat alle 
vrouwen met het syndroom van 
Turner preconceptioneel een car-
diale screening ondergaan, zodat 
risicofactoren voor een dilatatie 
of dissectie van de aorta kunnen 
worden opgespoord. Het gaat dan 
met name om een systemische 
hypertensie of om cardiovasculaire 
malformaties als een coarctatie van 
de aorta of een bicuspide aorta-
klep (met of zonder stenose van de 
aorta).
Er dient cardiologisch onderzoek 
plaats te vinden, met controle van 
de bloeddruk en echocardiografie 
en/of MRI.3,8,9,12 De aanwezigheid 
van cardiale risicofactoren geldt als 
contra-indicatie voor een zwan-
gerschap.12 Uit het onderzoek van 
 Karnis et al.8 bleek dat slechts 49% 
van de turnerpatiënten vooraf-
gaand aan de oöcytdonatieproce-
dure gescreend was door middel 

goede toestand naar huis worden 
ontslagen.

BESCHOuwING

Sinds de komst van ivf-technieken 
is het met oöcytdonatie ook voor 
vrouwen met het syndroom van 
Turner mogelijk geworden om 
kinderen te krijgen.
Foudila et al.3 onderzochten acht-
tien vrouwen met het syndroom 
van Turner in hun oöcytdonatie-
programma. Het bleek dat de kans 
op het ontstaan van zwangerschap 
hoog was: 46% bij het gebruik 
van verse embryo’s en 28% bij het 
terugplaatsen van een bevroren 
embryo, waarbij ook de implanta-
tiekans hoog was (respectievelijk 
30% en 19%). Beide kansen komen 
overeen met de kansen van de 
vrouwen die oöcytdonatie onder-
gingen in verband met prematuur 
ovarieel falen.
Anderen vonden een soortgelijke 
zwangerschapskans, rond de 40%, 
te vergelijken met de kans van de 
gemiddelde populatie die zwanger 
wordt door middel van oöcytdo-
natie.6,7 
Het aantal miskramen van vrou-
wen met het turnersyndroom bij 
een zwangerschap na een oöcyt-
donatie is echter hoger dan in de 
gemiddelde populatie. De oorzaak 
hiervan is waarschijnlijk de hypo-
plastische uterus.5,7

Zwangerschappen zijn echter niet 
zonder risico’s voor de turnermoe-
der. Aangeboren hartafwijkingen 
komen bij 17 tot 50% van de patiën-
ten voor, waarbij het voornamelijk 
gaat om een coarctatie van de aorta 
of een bicuspide aortaklep.8,10,11  
Hypertensie komt voor bij 24 tot 
50% van de patiënten.2 Zowel de 
aangeboren hartafwijkingen als de 
hypertensie zijn risicofactoren voor 
het ontwikkelen van een dissectie 
of ruptuur van de aorta.2,3,6,8,9,11 Bij 
een zwangerschap na oöcytdonatie 
is de kans op het ontstaan van hy-
pertensie nog extra verhoogd: 62% 
bij turnerpatiënten tegenover 23-
38% in de gemiddelde populatie.6 
De gevolgen van hypertensie voor 
het kind zijn een intra-uteriene 
groeivertraging of vroeggeboorte.6 
Voor de moeders met het syndroom 
van Turner betekent het een ver-
hoogde kans op cardiovasculaire 
complicaties, zoals een dissectie 
van de aorta. 

Nederlandse gynaecoloog, vier 
embryo’s teruggeplaatst in de kli-
niek in  Turkije. Patiënte gebruikte 
vervolgens Progestan®-tabletten 
vaginaal. De zwangerschapstest 
was positief en een maand later 
werd met vaginale echoscopie een 
intacte dichoreale diamniotische 
gemellizwangerschap gezien. 
Mevrouw gebruikte Progynova® en 
Progestan® tot een amenorroeduur 
van twaalf weken.
Het eerste deel van de zwanger-
schap verliep voorspoedig. Een-
maal per trimester werd zij door 
de cardioloog gezien, waarbij ook 
een echografie van het cor werd 
verricht. Deze controles toonden 
geen bijzonderheden gedurende de 
gehele zwangerschap.
Bij 32 weken zwangerschap werd 
mevrouw opgenomen met een con-
tractiele uterus en dreigende vroeg-
geboorte, waarvoor zij werd be-
handeld met tocolyse door middel 
van nifedipine gedurende 48 uur 
en corticosteroïden ter bevordering 
van de longrijping. Na een week 
kon zij weer worden ontslagen. 
Vanaf 33 5/7 week was er sprake 
van afbuigende AC-groeicurves. 
Daarom werden de controles, met 
CTG’s en echoscopische PI-metin-
gen van de arteriae umbilicales, 
frequenter afgesproken.
Uiteindelijk werd er een sectio 
gepland bij 35 5/7 week in verband 
met surmenage bij de patiënte. 
Vooraf werd zij gezien door de 
anesthesist, omdat de afwijkende 
anatomie van de nek (webbed 
neck) moeilijkheden zou kunnen 
geven bij een eventuele spoedintu-
batie. De sectio vond plaats onder 
spinale anesthesie en verliep onge-
compliceerd. Het eerste kindje lag 
in stuit en was niet goed ingedaald, 
mogelijk ten gevolge van de afwij-
kende anatomie bij onze patiënte. 
Het meisje woog 2170 gram en 
had een apgarscore van 9/10. Als 
tweede werd een jongen geboren, 
met een gewicht van 2055 gram en 
een apgarscore van 9/10. 
Tijdens de sectio werd bij inspectie 
van de inwendige genitalia een 
hartvormige uterus gezien, er was 
echter intracavitair geen septum 
palpabel. De ovaria ontbraken.
Het postoperatieve beloop was 
ongecompliceerd. De kinderen 
lagen op de kinderafdeling tot zij 
een goed gewicht hadden bereikt 
en goed dronken. Ze konden in 
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kans op zwangerschap, maar ook 
op de cardiovasculaire complica-
ties. Het terugplaatsen van meer-
dere embryo’s is daarom bij deze 
patiëntengroep medisch gezien 
onwenselijk.
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van een echocardiografie.
Meerlingzwangerschappen verho-
gen de kans op hypertensie. Om de 
kans op het ontstaan van hyper-
tensie en de complicaties daarvan 
te verkleinen wordt aangeraden 
om bij vrouwen met het syndroom 
van Turner slechts één embryo per 
keer terug te plaatsen.8 Vanwege 
de hoge implantatiekans is dit ook 
acceptabel.3

De casus die hier werd beschreven 
is niet uniek gezien het feit dat 
er al meerdere vrouwen met het 
syndroom van Turner zwanger 
zijn geworden door middel van 
oöcytdonatie, waarbij ook tweelin-
gen zijn geboren.3,13 Ondanks dat in 
bovenstaande casus de zwanger-
schap zonder problemen verliep, 
is het wel belangrijk dat men op de 
hoogte is van de risico’s die deze 
vrouwen lopen tijdens een zwan-
gerschap. Een screening op car-
diovasculaire risicofactoren dient 
vanwege de kans op complicaties 
plaats te vinden. Een protocol voor 
de inhoud en frequentie hiervan is 
niet beschikbaar, maar controle van 
de bloeddruk en beeldvormend 
onderzoek zijn noodzakelijk. Wij 
hebben ervoor gekozen de uit-
gangssituatie met echocardiografie 
en tensiecontrole vast te leggen en 
de controles daarna eenmaal per 
trimester uit te voeren. 
Deze casus illustreert tevens dat 
het steeds populairder wordt om 
vruchtbaarheidsbehandelingen 
in het buitenland te ondergaan.14 
Hierbij moet worden opgemerkt 
dat met het terugplaatsten van 
meerdere embryo’s niet volgens de 
meest recente inzichten is gehan-
deld. Het verhoogt weliswaar de 

SUmmARy
In Turner syndrome one of the two X-
chromosomes is either absent (45XO) 
or damaged, most often resulting in 
short stature, webbed neck and de-
layed puberty.
As a result of loss of oocytes during 
the fetal period, or shortly thereafter, 
95-98% of the affected women are in-
fertile. For this reason oocyte donation 
and IVF are often used.
Women with Turner syndrome are 
more prone to hypertension and cardi-
ovascular complications as compared  

other women. This is caused by oocyte 
donation itself, as well as by car-
diovascular malformations in Turner 
syndrome. Complications range from 
premature birth to an aortic dissec-
tion. Because of this there should be 
a preconception screening for cardiac 
risk factors and frequent cardiological 
checkups during pregnancy. Further-
more it is important to transfer only 
one embryo at a time, because multiple 
embryos increase the risk of hyperten-
sive disorders. 

TREfWOORDEN
Turner, ivf, oöcytdonatie, aortadissec-
tie, gemelligraviditeit
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privacy en eigenwaarde nogal eens 
over het hoofd. Dat is geen onwil 
van hen, maar eerder een gemis aan 
invoelbaarheid.’

TIpS

Als tips gaf Prins mee: luister naar 
de patiënt; vraag hoe iemand zich 
voelt en waar iemand behoefte aan 
heeft; blijf de patiënt serieus nemen 
en vraag vooral jezelf af en toe eens 
af hoe je je zou voelen als je zelf 
patiënt zou zijn. “Menselijkheid is 
volgens onderzoek het allerbelang-
rijkste item dat patiënten noemen 
als aan hen wordt gevraagd wat zij 
verwachten van artsen. Nog meer 
dan competentie of andere facto-
ren.”

pATIëNTENVOORLICHTING

Patiëntenvoorlichting wordt zeker 
niet alleen in de spreekkamer van 
de arts gegeven. “Uit onderzoek 
blijkt dat 85% van de Nederlanders 
online is”, meldde Ingrid Claassen, 
neerlandicus en sinds 1996 gericht 

gaat, lees je meestal een reisgids 
over dat land zodat je weet wat 
je kunt verwachten. Dus waarom 
geen reisgids voor het ziekenhuis?”

SpIEGEL

In haar survivalgids beschrijft Prins 
een aantal situaties waarin je als pa-
tiënt verzeild kunt raken en die niet 
altijd even prettig zijn. Tijdens haar 
presentatie op het minisymposium 
hield ze de aanwezige gynaecolo-
gen een spiegel voor door te vragen 
of de volgende situaties bekend 
voorkomen:
– De ‘grote visite’ vindt in de och-

tend zo vroeg plaats dat een pati-
ent geen tijd heeft zich voordien 
te douchen of aan te kleden. “Ik 
vond het niet prettig om iedere 
dag onverzorgd in pyjama aan-
getroffen te worden. U wel?”Als 
het gordijn van een patiënt dicht 
is, omdat de verpleegkundige 
die persoon aan het wassen is, 
kijken artsen even om het hoekje 
of lopen vaak gewoon door 
het gordijn naar binnen. Prins 
noemde dit het ‘kiekeboe van 
artsen’. “Hoe zou u dit vinden als 
u patiënt was?”

– De ziekte van Prins werd groots 
op de deur van haar zieken-
huiskamer vermeld, omdat er 
bepaalde protocollen bij deze 
ziekte in acht moesten worden ge-
nomen. Heel praktisch, maar voor 
haar heel confronterend. “Zou dit 
ook anders kunnen?”

– Aan een patiënt die een nieuwe 
stoma had, werd op de gang door 
het personeel gevraagd waar 
andere mensen bij waren of de 
nieuwe stoma goed beviel. “Heb-
ben die andere mensen daar wat 
mee te maken?”

‘Artsen vergeten soms hoe span-
nend patiënten het in een zieken-
huis vinden en zien zaken als 

Communiceren met patiënten 
lijkt gemakkelijk, maar er kunnen 
al snel misverstanden ontstaan. 
Begrijpt de patiënt wat de gynaeco-
loog bedoelt en omgekeerd? Tijdens 
het minisymposium over de gynae-
coloog en communicatie, georgani-
seerd door de Commissie Commu-
nicatie en onder leiding van Paul 
van Kesteren, kregen de aanwe-
zigen op dit gebied een spiegel 
voorgehouden. Gelukkig kon men 
met een aantal tips huiswaarts ke-
ren, waarbij veel aandacht uitging 
naar digitale communicatie. Een 
communicatievorm die binnen de 
NVOG steeds meer opgang doet, 
maar nog zeker voor verbetering 
vatbaar is. Over het hoe en waarom 
van deze verbeteringen werd een 
tipje van de sluier opgelicht.

Dat communiceren met patiënten 
niet altijd eenvoudig is, ondervond 
Yvonne Prins gedurende de vele 
keren dat zij in het ziekenhuis lag. 
Prins (1974) is sociaal psycholoog 
en coach en heeft genoeg in het 
ziekenhuis gelegen om er een boek 
over te schrijven. Dat deed ze dan 
ook. Van haar hand is het boek 
Ziekenhuis Survivalgids. Wegwijs in 
de wereld van de witte jassen (zie ook 
www.yvonneprins.nl/ziekenhuis 
en figuur 1).

REISGIDS

“Wie naar het ziekenhuis moet, 
betreedt eigenlijk een heel andere 
wereld: een beetje een maatschappij 
in een maatschappij, met haar eigen 
wetten en regels”, opende Prins 
haar presentatie. “Een bezoek aan 
het ziekenhuis is als een reis naar 
een vreemd land, die nogal tegen-
valt ook: het eten is er anders, je 
kent de mensen niet en ze spreken 
je taal niet, je ‘hotel’ is niet zoals in 
de folders en er zijn weinig leuke 
dingen te doen. Voordat je op reis 

De NVOG krijgt een nieuw logo 
Communiceren moet je leren
A.C.m. LOUWES

NVOG, Utrecht

Figuur 1: Yvonne Prins schreef het 
boek Ziekenhuis Survivalgids. Wegwijs 
in de wereld van de witte jassen.
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leden zal de website gebruikers-
vriendelijker moeten worden met 
interactieve mogelijkheden. De 
verwachting is dat deze in juni tij-
dens het Gynaecongres kan worden 
gepresenteerd. 

NIEuw LOGO

Lucie Ribbert, voorzitter van de 
Commissie Communicatie, lichtte 
de gang van zaken rond de ontwik-
keling van de nieuwe website en de 
nieuwe visuele identiteit toe. “Ach-
ter de schermen is het laatste jaar 
hard gewerkt aan de ontwikkeling 
van een nieuwe visuele identiteit 
van de NVOG en aan een nieuwe 
website. We hebben daarvoor in 
eerste instantie een communicatie-
bureau gevraagd samen met ons 
een goed en gedegen communi-
catieplan te ontwikkelen.” Uit de 
gemaakte analyse komt naar voren 
dat de huidige visuele identiteit 
van de NVOG niet past in deze 
tijd. De huidige visuele identiteit 
spreekt zowel patiënten als leden 
onvoldoende aan en sluit niet 
genoeg aan bij de kernwaarden van 
de NVOG. De huidige visuele iden-
titeit benadrukt meer de cure- dan 
de care-zijde van de gynaecologie.

Voor de ontwikkeling van het 
nieuwe logo zijn de volgende uit-
gangspunten gebruikt:
– Het logo moet toegankelijk zijn 

voor publiek en leden.
– Er moet een balans zijn tussen 

medische autoriteit (cure) en 
informerend zorgzaam karakter 
(care).

– Een goede leesbaarheid en een 
vriendelijk, eigentijds, toeganke-
lijk lettertype zijn van belang.

– Het beeldmerk moet dynamisch 
en menselijk zijn: interactie tus-
sen patiënten en gynaecologen.

– Beeldmerk en woordmerk moe-
ten als beeldtaal en illustratieve 
vorm los kunnen worden toege-
past en zijn geschikt voor huidige 
en toekomstige huisstijldragers.

Aan de hand van deze uitgangs-
punten werden drie logo’s ont-

wordt volgens mij essentieel”, aldus 
Claassen.

NVOG-SITE

Als voorbereiding op haar presen-
tatie beoordeelde Claassen ook 
de voorlichtingswebsite van de 
NVOG. Zij kwam met de volgende 
opmerkingen (zie ook figuur 2):
• Navigatie

– Termen in het menu zijn niet 
altijd concreet: ‘Algemene in-
formatie’, indeling in specialis-
men.

– Onduidelijk is hoe je terugkomt 
bij het menu.

• Teksten
– Er is veel informatie beschik-

baar.
– De teksten zijn meestal goed 

ingedeeld in korte stukken.
– Een goed punt is de aandacht 

voor belevingsaspecten.
• Taalgebruik

– De taal is wat formeel.
– Er zijn veel constructies met 

‘kunnen’ en ‘worden’ die de 
tekst vaag en wollig maken.

– Er wordt gebruikgemaakt van 
spreektaal voor mensen met 
een laag taalniveau.

De Commissie Communicatie en 
het bestuur van de NVOG zijn het 
er al geruime tijd over eens dat de 
huidige website verre van ideaal 
is. De website moet zowel voor het 
publiek als voor de leden toegan-
kelijker worden, waarbij met name 
voor het publiek een eigentijds, 
toegankelijk logo past. Voor de 

op publieksvoorlichting op het 
gebied van gezondheid en sociale 
zekerheid. “Gezondheidsinformatie 
blijft een erg populair onderwerp 
op internet. Het risico daarbij is dat 
de informatie snel onbetrouwbaar 
kan zijn doordat deze verouderd is, 
medisch niet correct is of afkomstig 
is van partijen met een commerciële 
achtergrond, waardoor de informa-
tie gekleurd kan zijn. Patiënten zijn 
vaak niet toegerust om de betrouw-
baarheid van de informatie in te 
schatten.” 
Aan een betrouwbare organisatie als 
de NVOG de taak om patiënten op 
een begrijpelijke manier voor te lich-
ten. Een van de belangrijkste voor-
waarden hierbij is dat de informatie 
moet aansluiten bij de beleving van 
de patiënt. Verder moet de infor-
matie de keuze die de patiënt moet 
maken ondersteunen. Claassen: “De 
verantwoordelijkheid daarvan ligt 
altijd bij de patiënt, maar deze kan 
het niet alleen. Een goede onder-
steuning daarbij is onontbeerlijk.” 
“Wees ook op je hoede voor de 
ontwikkeling van een krachtige ‘on-
derstroom’ op het web. Een recent 
goed voorbeeld hiervan is de lage 
opkomst bij de inenting van meisjes 
tegen baarmoederhalskanker door 
verhalen op internet. Organisaties 
negeren vaak de gevolgen van het 
sociale web, hetgeen niet altijd even 
verstandig is. Over hoe hiermee 
om te gaan, heb ik ook nog geen 
pasklaar antwoord, maar je moet het 
sociale web in ieder geval niet ‘van 
bovenaf’ willen controleren. Inzicht 
krijgen in de mechanismen ervan 

Figuur 2: Kritiekpunten van Ingrid Claassen op de huidige NVOG-voorlichtings-
site.

Figuur 3: Het nieuwe NVOG-logo.
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nieuwe ledengedeelte van de web-
site en blijft een rol spelen binnen 
de wetenschappelijke vereniging.’

gerealiseerd dat dit logo pas 30 jaar 
geleden is ontwikkeld door collega 
Maathuis terwijl de vereniging al 
in 1887 is opgericht. Bij de ontwik-
keling van onze nieuwe visuele 
identiteit wilden we ook zeker niet 
over één nacht ijs gaan, maar als 
de Royal College of Obstetricians 
and Gynaecologists (www.rcog.
org.uk) in Engeland zijn visuele 
identiteit kan wijzigen, waarom wij 
dan niet?” 
Ter geruststelling aan de geschrok-
ken leden: Reinier de Graaf blijft in 
een gewijzigde vorm in de toe-
komst behouden voor de leden van 
de NVOG (figuur 4). Ribbert: ‘Hij 
krijgt zeer zeker een plaats op het 

worpen, waarop de leden konden 
stemmen. Ribbert: “Hierop werd 
door de leden gelukkig massaal 
gereageerd.” Van de bijna 270 stem-
men gingen er uiteindelijk 145 naar 
logo 1 (figuur 3). 

REINIER DE GRAAF

“En Reinier de Graaf dan?” vroeg 
een aantal leden zich geschrokken 
af. “Ook daar hebben we als com-
missie en bestuur zeker over nage-
dacht”, meldde Ribbert. “Hoewel 
Reinier de Graaf voor veel leden 
een aansprekend beeld is, is dat 
voor onze patiënten veel minder 
het geval. Verder hebben we ons 

Figuur 4: Reinier de Graaf blijft in aan-
gepaste vorm behouden voor de leden 
van de NVOG. 

Verkorte productinformatie
Naam van het geneesmiddel: Menopur. Kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling: Menotrofine  (HMG) overeenkomend met 75 IE FSH en 75 
IE LH per injectieflacon. Farmaceutische vorm: poeder en oplosmiddel voor 
oplossing voor injectie. Therapeutische indicaties: Stoornissen in de fertiliteit 
ten gevolge van een onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. Bij de 
vrouw: infertiliteit veroorzaakt door anovulatie, onvoldoende follikelrijping en als 
gevolg daarvan optredende insufficiëntie van het corpus luteum, in die gevallen 
waarin andere behandelingen hebben gefaald. Bij de man: geselecteerde geval-
len van een gestoorde spermatogenese. Menopur kan tevens gebruikt worden 
voor gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om meervoudige follikelgroei te 
induceren bij geassisteerde reproductietechnieken, zoals in vitro fertilisatie (IVF) 
en intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). Contra indicaties: Bij vrouwen: 
zwangerschap, vergroting van de ovaria of cystevorming die niet veroorzaakt is 
door het polycysteuze ovarium syndroom (PCOS), gynaecologisch bloedverlies 
met onbekende oorzaak, tumoren van de uterus, ovaria of mammae of tumoren 
van hypofyse of hypothalamus, overgevoeligheid voor humaan gonadotrofine. 
Bij mannen: prostaatcarcinoom, testistumor. Bijzondere waarschuwingen 
en voorzorgen bij gebruik: Vóór behandeling dient bij vrouwen de ovariële 
activiteit gecontroleerd te worden door middel van echografie en serumoestra-
diol bepalingen. Gedurende de behandeling dienen deze controles regelmatig 
te worden uitgevoerd totdat stimulatie optreedt. Bij de eerste verschijnselen 
van overmatige ovariële hyperstimulatie dient de behandeling onmiddellijk te 
worden afgebroken en dient te worden afgezien van hCG toediening. Deze 
voorzorgsmaatregel is vooral van belang bij patiënten met polycystische ovaria. 
Vóór behandeling met Menopur 75 IE dient een lichamelijk onderzoek te worden 
uitgevoerd om anatomische afwijkingen van de geslachtsorganen, primair ovari-
umfalen of niet-gonadale endocrinologische afwijkingen (bijvoorbeeld stoornissen 
van de schildklierfunctie, bijnierschorsfunctie, hyperprolactinemie of diabetes) 
uit te sluiten. Bijwerkingen: overmatige ovariële hyperstimulatie, overmatige 
oestrogeenproductie. De kans op meerling-zwangerschappen is verhoogd door 
therapie met Menopur. Soms treedt tijdens de behandeling misselijkheid en 
braken op. Op de injectieplaats kunnen zich lokale reacties voordoen. In enkele 
gevallen kan koorts ontstaan en kunnen overgevoeligheidsreakties optreden 
tijdens de behandeling. In zeldzame gevallen kan langdurige therapie leiden tot 
antilichaamvorming welke de behandeling ineffectief maakt. 

Registratiehouder: Ferring B.V, Postbus 184, 
2130 AD  Hoofddorp. Registratienummer: 
RVG 24536. Afleverstatus: UR. 
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Verkorte productinformatie Toviaz (februari 2009)
Samenstelling: Toviaz 4 en 8 mg tabletten met verlengde
afgifte bevatten respectievelijk 4 en 8 mg fesoterodinefumaraat
overeenkomend met 3,1 en 6,2 mg fesoterodine. Indicaties:

Behandeling van de symptomen (veelvuldig plassen en/of plotselinge aandrang tot plassen en/of urge-incontinentie) die kunnen 
optreden bij patiënten met het overactieve blaassyndroom. Farmacotherapeutische groep: Urologische spasmolytica, ATC-
code: G04B D11. Dosering: De aanbevolen aanvangsdosering is eenmaal daags 4 mg. Afhankelijk van de individuele respons kan
de dosis worden verhoogd tot eenmaal daags 8 mg. De maximale dagelijkse dosering is 8 mg. Het effect van de volledige behan-
deling werd al waargenomen na 2 tot 8 weken. Daarom wordt aanbevolen om de werkzaamheid bij individuele patiënten te hereval-
ueren na 8 weken behandeling. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor pinda’s of soja of
voor één van de hulpstoffen, urineretentie, maagretentie, onvoldoende gereguleerd nauwe kamerhoekglaucoom, myasthenia gravis,
ernstige leverfunctiestoornis (Child Pugh C), gelijktijdig gebruik van krachtige CYP3A4-remmers bij personen met matige tot ernstige
lever- of nierfunctiestoornissen, ernstige colitis ulcerosa en toxisch megacolon. Waarschuwingen en voorzorgen: Toviaz dient
met voorzichtigheid gebruikt te worden bij patiënten met een klinisch significante obstructie van de blaasuitgang met risico op urinere-
tentie, met gastro-intestinale obstructie, gastro-oesofageale reflux en/of bij patiënten die gelijktijdig geneesmiddelen gebruiken die
een oesofagitis kunnen veroorzaken/verergeren, bij patiënten met verminderde gastro-intestinale motiliteit, autonome neuropathie
en voldoende gereguleerd nauwehoekglaucoom. Verder is voorzichtigheid geboden bij het voorschrijven of optitreren van fesoterodine
bij patiënten in wie een verhoogde blootstelling aan de actieve metaboliet wordt verwacht: leverfunctiestoornissen, nierfunctiestoor-
nissen, gelijktijdige toediening van krachtige of matige CYP3A4-remmers en gelijktijdige toediening van een krachtige CYP2D6-rem-
mer. Bij patiënten met een combinatie van deze factoren worden additionele toenamen in blootstelling verwacht. Het is waarschijnlijk
dat dosisafhankelijke antimuscarinerge bijwerkingen zullen optreden. Bij populaties waarin de dosis verhoogd kan worden tot 8 mg
eenmaal daags, dient de dosisverhoging voorafgegaan te worden aan een evaluatie van de individuele respons en tolerantie. Eventuele
andere oorzaken voor het veelvuldig urineren (behandeling van hartfalen of nierziekte) moeten worden uitgesloten voordat een
behandeling wordt overwogen. Als er sprake is van een urineweginfectie, moet met een geschikte medische/antibacteriële behan-
deling worden gestart. Gelijktijdig gebruik van fesoterodine met een krachtige CYP3A4-inductor wordt niet aanbevolen. Net als bij andere
antimuscarinica, dient fesoterodine met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met een risico voor QT-verlenging en bij
patiënten met relevante al eerder bestaande hartaandoeningen. Dit geldt speciaal bij gebruik van krachtige CYP3A4-remmers. Toviaz
tabletten met verlengde afgifte bevatten lactose. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp 
lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Bijwerkingen: Als gevolg van de
farmacologische eigenschappen van fesoterodine kan de behandeling lichte tot matige antimuscarinerge effecten veroorzaken, zoals
een droge mond, droge ogen, dyspepsie en obstipatie. Zeer vaak  ( >_ 1/10): droge mond. Vaak ( >_ 1/100, < 1/10): duizeligheid,
hoofdpijn, droge ogen, droge keel, buikpijn, diarree, dyspepsie, obstipatie, misselijkheid, dysurie en slapeloosheid. Soms ( >_ 1/1000,
< 1/100): tachycardie, dysgeusie, slaperigheid, vertigo, faryngolaryngeale pijn, hoesten, droge neus, buikklachten, flatulentie,
urineretentie (waaronder het gevoel dat de blaas niet helemaal leeg is, mictiestoornis), urinaire hesitatie (druppelsgewijs urineren),
uitslag, droge huid, urineweginfectie, vermoeidheid, verhoogde ALT en verhoogde GGT. Afleveringsstatus: U.R.
Registratienummers: EU/1/07/386/001-016. Vergoeding en prijzen: Toviaz 4 mg wordt gedeeltelijk vergoed binnen
het GVS. Toviaz 8 mg wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-Index taxe. Voor medische
informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO (6334636). De volledige productinformatie (SPC van novem-
ber 2008) is op aanvraag verkrijgbaar. Registratiehouder: Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Verenigd
Koninkrijk. Neem voor correspondentie en inlichtingen contact op met de lokale vertegenwoordiger: Pfizer bv,
Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.
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ris kan eventueel helpen bij het 
zoeken van de relevante literatuur. 
Het grote voordeel van de PICO-
systematiek is dat deze direct van 
invloed is op de kwaliteit van zorg. 
Het gaat immers om een actueel 
patiëntenprobleem dat volgens de 
laatste inzichten kan worden aan-
gepakt. De individuele patiënt heeft 
daar direct profijt van. Bovendien 
verruimt de behandelaar in werktijd 
zijn praktische medische kennis. 
En de autoritaire specialist met zijn 
boude uitspraken heeft misschien 
wel gelijk!?! Maar nu kunnen we 
zijn opvattingen op grond van be-
vindingen uit de wetenschappelijke 
literatuur misschien staven. Of niet? 
Pico bello!
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worden afgerond?’ Tot slot merkt 
de voorzitter op dat de critically 
 appraised topic (CAT) na goedkeu-
ring van de vergadering wordt 
geplaatst op het intranet. De CAT is 
een kort verslag van het proces dat 
deel uitmaakt van de PICO-syste-
matiek.3,4 Bijzondere CAT’s worden 
ter publicatie aangeboden aan het 
NTOG.
Maartje Hoevenaars, coassistent in 
het Erasmus MC in Rotterdam, is 
de eerste die het resultaat van haar 
inspanningen op dit terrein zwart 
op wit ziet in dit tijdschrift. Dat is 
goed voor haar, maar ook voor de 
lezers? 
Wat is eigenlijk de plaats van de 
PICO in de dagelijkse praktijk? De 
PICO gaat bij voorkeur over een ac-
tueel patiëntenprobleem. De EBM-
systematiek kent vijf stappen: (1) 
het formuleren van een heldere kli-
nische vraagstelling die betrekking 
heeft op het specifieke patiëntenpro-
bleem; (2) het zoeken van geschikte 
literatuur, waarvoor PubMed en de 
Cochrane Database of Systematic Re-
views kunnen worden geraadpleegd; 
(3) kritische evaluatie van gevonden 
literatuur; (4) toepassing van de 
bevindingen op het beleid bij de 
genoemde patiënt, en (5) eventuele 
aanpassing van het lokale protocol 
voor de specifieke aandoening. Dat 
laatste is een lastig punt, omdat er 
vaak ook andere partijen betrokken 
zijn bij de eventuele wijzigingen van 
bestaande protocollen. Wij hebben 
in onze kliniek daarvoor een aparte 
protocolbespreking. Suggesties 
voor eventuele protocolwijzigingen 
kunnen door de PICO-vergadering 
worden aangedragen. 
Voor een succesvolle PICO-bijeen-
komst is geen diepgaande kennis 
van epidemiologische en statistische 
principes nodig. De bibliotheca-

Iedereen kent wel de medisch speci-
alist die met grote stelligheid opvat-
tingen heeft over de behandeling 
van een bepaalde patiënt waarvan je 
je afvraagt waar hij die opvattingen 
vandaan haalt. Uit recent onderzoek 
in het OLVG te Amsterdam blijkt 
dat tweederde van de ‘boude’ uit-
spraken van de senior medische staf 
de wetenschappelijke toets der kri-
tiek niet kan doorstaan.1 Ook onder-
ling zijn specialisten het niet altijd 
eens over de aanpak van een speci-
fiek patiëntenprobleem. Feitelijk is 
dit de prikkel voor evidence-based me-
dicine (EBM). Met de publicatie van 
het boek Effective care in pregnancy 
and childbirth werd evidence-based 
medicine in 1989 geïntroduceerd 
in de verloskunde.2 Dit boek, dat 
werd uitgegeven onder redactie 
van Iain Chalmers, Murray Enkin 
en Marc Keirse, is de voorloper van 
de Oxford Database of Perinatal Trials, 
die later werd opgenomen in het 
databestand van de Cochrane Colla-
boration. Dit instituut heeft tot doel 
om aan de hand van systematisch 
literatuuronderzoek wetenschappe-
lijke onderbouwing te vinden voor 
beslissingen over medische hande-
lingen.3 Sinds de oprichting van The 
Cochrane Collaboration in 1993 is 
EBM niet meer weg te denken uit de 
dagelijkse praktijk.
PICO is een afkorting van de En-
gelse termen Patient, Intervention, 
Control en Outcome. Elke donder-
dagochtend hebben wij in het kader 
van EBM een PICO-bijeenkomst. 
Coassistenten, arts-assistenten 
en staf weten dat. De voorzitter, 
meestal een staflid die vertrouwd 
is met de EBM-systematiek, maakt 
een korte inventarisatie: ‘Wat waren 
de discussiepunten afgelopen week; 
wat zijn de bevindingen in de 
literatuur en welke PICO’s kunnen 
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van het risico op een uterusruptuur?
Patient: zwangere vrouwen met een 
sectio in de voorgeschiedenis
Intervention: echoscopische beoor-
deling van het onderste uterusseg-
ment
Comparison: geen beoordeling
Outcome: risico van uterusruptuur 

ZOEkSTRATEGIE 

Zoektermen PubMed database: 
lower uterine segment AND uterine 
rupture [MeSH] AND ultrasono-
graphy [MEH] AND ceserean section 
[MeSH].
Uitkomst: 29 artikelen, waaronder 
6 representatieve artikelen, 1 artikel 
via referentie.

EVIDENCE 

Rozenberg et al. onderzochten in 
een prospectieve observationele 
studie in hoeverre transabdominale 
echoscopische meting van dikte 
van het OUS bruikbaar is voor het 

Met een incidentie van 0,03% is de 
uterusruptuur in Nederland een 
zeldzame maar ernstige obstetrische 
complicatie. Uit diverse onderzoe-
ken is gebleken dat het risico op een 
uterusruptuur vooral na een eerdere 
keizersnede sterk verhoogd is. In 
een prospectieve studie van Kwee 
et al. waarbij 89% van de Neder-
landse ziekenhuizen was betrokken, 
zijn in een periode van een jaar de 
frequentie van uterusrupturen en 
de maternale en perinatale gevolgen 
hiervan in kaart gebracht.1 Van de 
98 gerapporteerde uterusrupturen 
traden 95 (92.9%) op bij vrouwen 
met een littekenuterus als gevolg 
van een eerdere sectio caesarea. In 
15 gevallen ontstond er een ernstige 
complicatie (tabel 1).
In Nederland is ondanks een ver-
dubbeling in de laatste tien jaar het 
aantal keizersneden in vergelijking 
met andere Europese landen nog 
altijd relatief laag. Met het toene-
men van het aantal keizersneden 
stijgt echter de kans op een uterus-
ruptuur. Zwangere vrouwen met 
een sectio in de voorgeschiedenis 
verdienen op dit punt bijzondere 
aandacht. De vraag is of met echo-
scopisch onderzoek van het onder-
ste uterussegment (OUS) het risico 
op een uterusruptuur kan worden 
ingeschat. 

VRAAGSTELLING

Is echoscopische beoordeling van het 
OUS bruikbaar voor het inschatten 

Kan met echoscopisch onderzoek 
het risico van een uterusruptuur 
bij vrouwen met een littekenuterus 
worden ingeschat?
m. HOEVENAARS1 EN H.I.j. WILDSCHUT2

1 Co-assistent, Afdeling Verloskunde Vrouwenziekten, Erasmus mC, Rotterdam

2 Gynaecoloog, Afdeling Verloskunde Vrouwenziekten, Erasmus mC, Rotterdam

inschatten van de kans op een 
uterusruptuur.3 Bij 642 zwangere 
vrouwen met een littekenuterus ten 
gevolge van een keizersnede werd 
de dikte van het OUS gemeten bij 
een zwangerschapsduur van 36 tot 
38 weken. De onderzochte vrouwen 
werden verdeeld in 4 groepen, naar 
dikte van het OUS. In elke groep is 
gekeken naar het vóórkomen van 
uterusdefecten (tabel 2). Hieronder 
werden zowel uterusrupturen als 
dehiscenties van het uteruslitte-
ken verstaan. In tegenstelling tot 
vrouwen bij wie de zwangerschap 
eindigde in een keizersnede kon bij 
vrouwen die vaginaal bevielen al-
leen de aan- of afwezigheid van een 
uterusruptuur worden beoordeeld, 
gezien het subjectieve karakter van 

Tabel 1. Ernstige complicaties ten gevolge van uterus-
ruptuur.

n % 95%CI

Perinatale sterfte 11 11,7 5-17
Hysterectomie 4 4,1 -

Dikte OUS

1,6-2,5 mm 2,6-3,5 mm 3,6-4,5 mm > 4,5 mm

n defect n defect n defect n defect 

Vaginaal 14 0 61 3 (5%) 108 1 (1%) 203 0

Secundaire sectio 6 2 (33%) 22 6 (27%) 49 0 54 0

Primaire sectio 31 6 (19%) 53 5 (10%) 20 2 (10%) 21 0

Totaal 51 8 (16%) 136 14 (10%) 177 3 (2%) 278 0

Tabel 2. Aantal defecten naar dikte onderste uterussegment (OUS).

PICO Bello
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ervan groot zijn. Door het toene-
mende aantal sectio’s in Nederland 
stijgt waarschijnlijk de incidentie 
van deze ernstige complicatie. Met 
een echoscopische beoordeling van 
OUS tijdens het derde trimester 
kan bij zwangere vrouwen met 
een littekenuterus een redelijk 
betrouwbare risicoschatting van een 
uterusruptuur worden gemaakt. 
Het is een niet-invasieve methode 
die effectieve informatie geeft om al 
dan niet te besluiten tot een electieve 
keizersnede. In dit kader verdient 
het transvaginale echoscopisch 
onderzoek met halfvolle blaas de 
voorkeur boven transabdominale 
echoscopie. Door de hoge negatief 
voorspellende waarde kunnen 
vrouwen met een littekenuterus bij 
wie de dikte van het OUS normaal 
is, met een gerust hart een vaginale 
bevalling tegemoetzien. 
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sectio werd het OUS beoordeeld. 
Een OUS die een week voor de 
bevalling echoscopisch dunner is 
dan 2 mm is geassocieerd met een 
verhoogde kans op een incomplete 
uterusruptuur (positief voorspel-
lende waarde 73,9%; negatief voor-
spellende waarde 100%). Een OUS 
kleiner dan de control mean minus 
1 standaarddeviatie in het tweede 
trimester is sterk voorspellend voor 
de ontwikkeling van een incomplete 
uterusruptuur (positief voorspellen-
de waarde 91,7%; negatief voorspel-
lende waarde 100%). 
In de genoemde artikelen werd 
gebruikgemaakt van zowel transab-
dominale als transvaginale echo-
scopische beoordeling. De repro-
duceerbaarheid van deze methodes 
werd echter niet vermeld. In een 
prospectieve studie van Jastrow 
et al. werd de inter- en intrabeoor-
delaarsvariabiliteit tussen beide 
methodes geanalyseerd.5 Twee 
onafhankelijke beoordelaars be-
paalden bij 129 zwangere vrouwen 
met een littekenuterus bij 36 tot 39 
weken zwangerschap aan de hand 
van transabdominaal echoscopisch 
onderzoek de dikte van het OUS. Bij 
100 van hen werden de metingen 
met transvaginale echoscopie her-
haald. De intrabeoordelaarsovereen-
komsten waren over het algemeen 
hoog (intraclass correlation coefficient 
> 0,9). De interbeoordelaarsovereen-
komst was hoger bij transvaginale 
echoscopie (intraclass correlation 
coefficient 0,94) in vergelijking met 
transabdominale echoscopie (intra-
class correlation coefficient met volle 
blaas 0,7 en met halfvolle blaas 0,84). 

CONCLuSIE EN 
 AANBEVELINGEN

Uterusrupturen zijn gelukkig 
zeldzaam. Toch kunnen de gevolgen 

klinische diagnose uterusdehiscentie 
tijdens of na een vaginale partus.
De positief en negatief voorspel-
lende waarden van de verschillende 
groepen werden berekend, samen 
met de sensitiviteit en specificiteit 
(tabel 3). In deze studie bedroeg de 
frequentie van littekendefecten bij 
vrouwen in de onderzochte popu-
latie 4%; bij 15 (2,5%) van hen werd 
een uterusruptuur gediagnosticeerd 
en bij 10 (1,5%) een dehiscentie. De 
frequentie van defecten was omge-
keerd evenredig met de echoscopi-
sche gemeten dikte van het OUS. 
De cut-off point werd berekend op 
3,5 mm bij 37 weken zwangerschap 
gezien het hoge relatieve risico van 
20,1 (95% CI: 8,3-48,9) en de hoge 
negatief voorspellende waarde van 
99,3%.
Drie jaar later is in een open pros-
pectieve vervolgstudie gekeken 
naar de invloed van de beleidsver-
andering naar aanleiding van deze 
bevindingen. Er werd een dalende 
maar niet-significante trend in de 
incidentie van uterusruptuur gecon-
stateerd (p = 0,12).3 
Om de kans op uterusruptuur in te 
schatten hebben Gotoh et al. in een 
prospectieve studie bij 348 zwangere 
vrouwen met een littekenuterus 
de dikte van het OUS met behulp 
van transvaginaal echoscopisch 
onderzoek beoordeeld.4 Deze groep 
werd vergeleken met 374 zwangere 
vrouwen zonder littekenuterus. 
De uitkomsten bij 19 en 39 weken 
staan weergeven in tabel 4. Er werd 
geen verschil gevonden in dikte van 
het OUS tussen de twee groepen 
bij een zwangerschapsduur van 19 
tot 26 weken. Nadien was het OUS 
significant dunner bij vrouwen met 
een littekenuterus (p < 0,01) (ta-
bel 4). Alle geïncludeerde vrouwen 
met een littekenuterus kregen een 
primaire sectio caesarea. Tijdens de 
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Tabel 3 Voorspellende waarde volgens afkappunt, in procenten.

Sensitiviteit Specificiteit Positief 
voorspellende 
waarde

Negatief 
voorspellende 
waarde

< 4,5 mm 100 45 6,9 100

< 3,5 mm 88 73,2 11,8 99,3

< 2,5 mm 32 93 15,7 97,1

Tabel 4 Dikte onderste uterussegment

Controlegroep (mean ± SD) Sectiogroep (mean ± SD)

19 weken 6,7 ± 2,4 mm 6,8 ± 2,3 mm

36 weken 3,0 ± 0,7 mm 2,1 ± 0,7 mm
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aangeboden. Het NTOG zal in 
de komende edities telkens aan-
dacht besteden aan een aspect van 
zwangerschapsafbrekingen in het 
tweede trimester. De bereidheid van 
gynaecologen om inzicht te geven 
in de gang van zaken rondom late 
zwangerschapsafbreking is groot. 
Gelet op de grote maatschappelijke 
belangen die in het geding zijn, 
mag die bereidheid ook worden 
verwacht.

totaal aantal abortusingrepen is het 
aandeel tweedetrimesterbehande-
lingen (abortus boven de 13 weken) 
15,4 procent (5.117). Het aandeel 
van de ziekenhuizen in de tweede-
trimesterabortussen is sinds 1985 
ruim verdubbeld van 4,0 procent 
naar 8,7 procent (zie tabel). Deze 
445 tweedetrimesterabortussen 
vonden klinisch plaats, waarvan de 
meeste in academische centra. Met 
name de laatste jaren is de relatieve 
stijging in tweedetrimesterabortus-
sen bij de ziekenhuisbehandelingen 
opvallend, vooral in de periode 
20 tot 24 weken. In 2005 betrof 7,4 
procent van alle in het ziekenhuis 
uitgevoerde zwangerschapsafbre-
kingen een abortus tussen 20 en 24 
weken (140); in 2007 was dit 11,5 
procent (227). Het is aannemelijk 
dat deze stijging in de ziekenhuizen 
gerelateerd is aan de invoering van 
het SEO welke sinds 1 januari 2007 
aan alle zwangere vrouwen wordt 

Door technische ontwikkelingen op 
het gebied van prenataal onderzoek 
is het steeds beter mogelijk om in de 
eerste helft van de zwangerschap 
een aandoening bij het ongeboren 
kind vast te stellen. Soms is die aan-
doening zo ernstig dat de zwangere 
vrouw en haar partner besluiten de 
zwangerschap te laten beëindigen. 
Soms wordt de afwijking echter pas 
gediagnosticeerd of bevestigd na 24 
complete zwangerschapsweken, de 
termijn waarbij het kind in principe 
levensvatbaar wordt geacht. 

Zwangerschapsafbreking in het 
tweede trimester is een beladen 
onderwerp. De laatste jaren zijn er 
nieuwe ontwikkelingen zoals de 
instelling door de ministeries van 
Justitie en VWS van een landelijke 
centrale deskundigencommis-
sie late zwangerschapsafbreking en 
 levensbeeindiging pasgeborenen (de 
commissie Hubben), en belangrijke 
proefschriften over dit onderwerp. 
Zo hebben Marijke Korenromp 
met haar proefschrift getiteld: 
Parental adaptation of termination 
of pregnancy for fetal anomalies en 
Hilmar Bijma met haar proefschrift 
getiteld: Decision-making after ultra-
sound  diagnosis of fetal abnormality, 
belangrijke bijdragen geleverd met 
betrekking tot de zwangerschapsaf-
breking in het tweede trimester in 
verband met congenitale afwijkin-
gen. Met forma liseren van melden 
volgens het NVOG modelreglement 
Medisch handelen late zwangerschaps-
afbreking begonnen enkele klinieken 
ook zwangerschapsbeëindigingen 
vanwege een maternale indicatie te 
melden en is dit een onderwerp dat 
ook de aandacht verdiend. 

Tweedetrimesterabortus om psy-
chosociale redenen vindt doorgaans 
plaatst in abortusklinieken. Van het 
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Tabel. Aandeel in tweedetrimesterbehandelingen, naar ziekenhuizen en klinieken, 1985-2007.
Proportion of second trimester terminations performed at hospitals and clinics, 1985-2007.
Bron: Inspectie Gezondheidszorg. Jaarrapportage 2007 van de Wet afbreking Zwangerschap. Den 
Haag, november 2008. (http://www.igz.nl/publicaties/jaarrapportages/wetafbrekingzwanger-
schap/)

Ziekenhuizen Klinieken Totaal

Aantal (% van totaal 
aantal tweedetrimester-
abortussen)

Aantal (% van totaal 
aantal tweedetrimester-
abortussen)

Aantal tweede- 
trimesterabortussen 
(%)

1985 126 (4,0) 3.282 (96,0) 3.418 (100)

1990 99 (2,8) 3.441 (97,1) 3.543 (100)

1995 73 (1,9) 3.736 (98,1) 3.809 (100)

2000 184 (3,4) 5.108 (95,1) 5.372 (100)

2001 203 (3,9) 5.064 (96,1) 5.267 (100)

2002 222 (4,5) 4.748 (95,5) 4.970 (100)

2003 270 (5,6) 4.566 (94,4) 4.836 (100)

2004 262 (5,2) 4.779 (94,8) 5.041 (100)

2005 331 (6,6) 4.693 (93,4) 5.024 (100)

2006 404 (8,1) 4.608 (91,9) 5.012 (100)

2007 445 (8,7) 4.672 (91,3) 5.117 (100)

Late zwangerschapsafbreking
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mETHODE

Het lokale protocol voor medica-
menteuze zwangerschapsafbreking 
tijdens het tweede trimester bestaat 
uit 1 tablet mifepriston à 200 mg 
dat 36-48 uur vóór opname in het 
ziekenhuis per os moet worden 
ingenomen. Tijdens de opname 
wordt 1 tablet misoprostol à 200 µg 
om de 3 uur intravaginaal toege-
diend tot aan de bevalling, met een 
maximum van 5 doses. Wanneer 
de patiënte na 5 giften misoprostol 
niet is bevallen, wordt een dag later 
gestart met intraveneus sulproston 
in een dosering van 60 µg/uur. Dit 
protocol is goedgekeurd door de 
Medisch Ethische Toetsings Com-
missie van het Erasmus MC.
De resultaten van het huidige retro-
spectieve statusonderzoek hebben 
betrekking op medicamenteuze 
zwangerschapsafbrekingen tijdens 
het tweede trimester op de indicatie 
foetale congenitale afwijkingen in 
de periode 1 januari 2004 tot en met 
31 december 2006. Alle vrouwen 
bevielen in het Erasmus MC. Allen 
hadden tijdens het tweede trimester 
(14-24 weken) een verzoek gedaan 
tot terminering van de zwanger-
schap wegens geconstateerde af-

bestaat uit de combinatie van 
mifepriston, een antiprogesteron, 
en misoprostol, een prostaglandine-
E1-analoog.3-5 Uit verschillende 
buitenlandse studies bleek dat bij 
gebruik van deze combinatiebehan-
deling in het tweede trimester van 
de zwangerschap 90-100% van de 
vrouwen binnen 24 uur bevalt. In 
de Verenigde Staten en verschil-
lende Europese landen is op grond 
van gunstige eigenschappen in 
termen van effectiviteit en veilig-
heid de combinatie mifepriston en 
misoprostol de eerste keus voor 
medicamenteuze zwangerschaps-
afbreking in het tweede trimester.6,7 
Mifepriston wordt gegeven omdat 
het de gevoeligheid van de uterus 
voor de contractiestimulerende 
effecten van misoprostol verhoogt.5 
Misoprostol is op de markt gebracht 
als maagzuurremmer en is formeel 
niet geregistreerd als abortivum.7 
Het huidige retrospectieve onder-
zoek is uitgevoerd met de vraag 
of zwangerschapsafbreking in het 
tweede trimester op foetale indicatie 
met mifepriston in combinatie met 
misoprostol een beter alternatief is 
dan de conventionele methode door 
middel van dinoproston gevolgd 
door sulproston. 

INLEIDING

Sinds januari 2004 worden in het 
Erasmus MC zwangerschappen in 
het tweede trimester vanwege foe-
tale congenitale afwijkingen beëin-
digd volgens een nieuw protocol. 
Voorheen werd de baring opgewekt 
door een eenmalige intravaginale 
toediening van dinoproston, een 
synthetisch prostaglandine-E2-
derivaat dat vooral de cervixrijping 
bevordert, en intraveneus sulpros-
ton, een synthetisch prostaglandine-
E2-derivaat dat vooral uterus-
contracties stimuleert.1 In 2004 
publiceerden wij eerder een artikel 
waarin wij aan de hand van een 
retrospectief statusonderzoek het 
effect van deze methode beschreven 
bij vrouwen die waren opgenomen 
voor een medicamenteuze zwan-
gerschapsafbreking tijdens het 
tweede trimester vanwege ernstige 
foetale afwijkingen.2 Het percen-
tage vrouwen dat binnen 24 uur na 
toediening van de medicamenten 
beviel, bedroeg 68%. Tezelfdertijd 
verschenen verschillende publica-
ties met hoopgevende resultaten 
van een nieuwe behandelmethode 
voor zwangerschapsafbrekingen 
tijdens het tweede trimester. Deze 

Zwangerschapsafbreking in het 
tweede trimester met mifepriston en 
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verschilde niet significant van het 
percentage complicaties met de 
nageboorte dat werd gerapporteerd 
aan de hand van de conventionele 
methode (38%). In 5 (5%) geval-
len was er sprake van koorts. Bij 
6 vrouwen (6%) trad fluxus post 
partum op. Eén vrouw had last van 
misselijkheid en braken na intrave-
neuze toediening van sulproston. 
Van pijnstilling werd door 66 (68%) 
vrouwen gebruikgemaakt. Hiervan 
gebruikten 47 vrouwen (48%) een 
PCA-pomp; 4 vrouwen (4%) kregen 
morfine (7,5 mg), 5 (5%) vrouwen 
pethidine (75 mg) en 15 vrouwen 
(15%) een combinatie van deze 
medicatie.

BESCHOuwING

Uit dit retrospectief onderzoek 
blijkt dat de nieuwe methode voor 
zwangerschapsafbreking in het 
tweede trimester aanmerkelijk ef-
fectiever is dan het conventionele 
regime. Het mediane tijdsinterval 
tussen het starten van de behande-
ling met misoprostol en de geboor-
te van de foetus was 11 uur bij de 
nieuwe methode tegenover 19 uur 
bij de het gebruik van de combi-
natie dinoproston en sulproston.1 
Ook de mediane opnameduur (een 
nacht) is aanmerkelijk korter met 
de nieuwe methode in vergelijking 
met de conventionele methode 
(drie nachten). Het percentage 
operatieve placentaverwijderingen 
of nacurettage was met de nieuwe 
methode 33% en daarmee nau-

methode (90%) statistisch signi-
ficant hoger dan het percentage 
vrouwen (68%) dat beviel met de 
conventionele methode (tabel). De 
mediane opnameduur was 1 nacht 
(uitersten bij de nulliparae 1-3 en 
bij de multiparae 0-7) tegenover 
3 nachten met de conventionele 
methode. 
Het mediane aantal giften miso-
prostol was voor de gehele groep 
3 (uitersten 1-10). Onderverdeeld 
was het bij de nulliparae 4 (uiter sten 
2-5) en bij de multiparae 3 (uitersten 
1-10). In 10 gevallen was het toe-
dienen van sulproston intraveneus 
noodzakelijk. Bij 8 van hen werd 
sulproton protocollair gestart na 5 
giften misoprostol; 1 vrouw kreeg 
sulproston na 10 giften misoprostol. 
Bij 1 patiënte werd wegens uterus-
ruptuur een sectio parva verricht. 
Zij kreeg een uterusruptuur tijdens 
de behandeling met sulproston, die 
protocollair was gestart, nadat zij 5 
giften misoprostol had gekregen. Bij 
1 vrouw werd sulproston intrave-
neus gestart na 3 giften misoprostol 
vanwege overmatig vaginaal bloed-
verlies waardoor het toedienen van 
misoprostol niet mogelijk werd.
Bij 25 van de 97 (26%) vrouwen 
was er sprake van een vastzittende 
placenta die onder narcose moest 
worden verwijderd; 7 vrouwen 
werden nagecuretteerd wegens het 
vermoeden op het achterblijven van 
een placentarest; bij 4 van hen werd 
de placentarest histologisch beves-
tigd. Het gerapporteerde percentage 
complicaties met nageboorte (33%) 

wijkingen van de foetus. Vrouwen 
met een IUVD, voortijdig gebroken 
vliezen of met meerlingzwanger-
schappen werden geëxcludeerd. 
Vrouwen met contra-indicaties 
voor gebruik van misoprostol, en 
degenen met leverfunctiestoornis-
sen, vasculaire aandoeningen of 
een littekenuterus kwamen niet in 
aanmerking voor dit onderzoek.
Desgewenst kregen patiënten 
pijnstilling, met als eerste keus een 
PCA-pomp, en als alternatief epi-
durale analgesie, pethidine of bus-
copan. Allen kregen psychosociale 
begeleiding door een maatschap-
pelijke werker en/of een geestelijke 
verzorger aangeboden.
Tijdens de opname werd door een 
verpleegkundige een checklist 
bijgehouden, waarin de opname-
duur, de duur van de behandeling, 
gedefinieerd als tijdsperiode vanaf 
het moment van toedienen van 
misoprostol tot aan de geboorte 
van de foetus, het aantal giften van 
misoprostol en de tijdstippen van 
toediening werden genoteerd. Ver-
volgens werden de eventuele com-
plicaties zoals fluxus post partum, 
koorts > 38,5 °C, de aanwezigheid 
van een placentarest, verwijdering 
van de placentarest onder narcose, 
uterusruptuur en overige complica-
ties systematisch vastgelegd.
De statistische berekeningen 
werden gedaan met behulp van 
het computerprogramma SPSS. 
Zo nodig werden de chikwadraat-
toets en de U-toets van Mann en 
Whitney toegepast, waarbij p < 0,05 
(tweezijdig getoetst) als statistisch 
significant werd beschouwd.

RESuLTATEN

97 patiënten voldeden aan de 
inclusiecriteria van dit onderzoek. 
De mediane leeftijd van de geïnclu-
deerde vrouwen was 33 jaar (uiter-
sten: 18-44); 30 vrouwen waren nul-
liparae en 67 multiparae. Zowel bij 
de nulli- als bij de multiparae was 
de mediane zwangerschapsduur 19 
weken (uitersten 14-24). Het medi-
ane tijdsinterval van de totale groep 
tussen de eerste gift misoprostol 
en de abortus was 11 uur (uiter-
sten 4-76). Dit tijdsinterval was bij 
nulliparae (12 uur; uitersten 5-42) 
significant langer dan bij  multiparae 
(11 uur; uitersten 4-76) (p < 0,05). 
Het percentage vrouwen dat binnen 
24 uur beviel, was met de nieuwe 

Tabel. Behandelduur gerekend vanaf de toediening van de sulproston i.v. (volgens 
de conventionele methode van dinoproston gevolgd door sulproston) respectievelijk 
de eerste gift misoprostol (volgens de nieuwe methode van mifepriston gevolgd 
door misoprostol) tot aan de geboorte van de foetus. Zowel voor nulliparae als 
multiparae zijn de verschillen statistisch significant (p < 0,001).

Behandelduur 
in uren Nulliparae (%)

Conventionele methode Nieuwe methode
< 12 4 (9) 15 (50)
12-24 21 (44) 12 (40)
≥ 24 22 (47) 3 (10)
totaal 47 30

Behandelduur 
in uren Multiparae (%)

Conventionele methode Nieuwe methode
< 12 26 (30) 42 (63)
12-24 40 (46) 18 (27)
≥ 24 21 (24) 7 (10)
totaal 87 67
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ling mifepriston/misoprostol voor 
de terminering van de zwanger-
schap tijdens het tweede trimester 
aanmerkelijk effectiever is dan 
andere medicamenteuze regimes.9 
Op grond hiervan is een gerando-
miseerd onderzoek naar het effect 
van het nieuwe regime ethisch 
niet verantwoord. Er is echter nog 
onduidelijkheid over de optimale 
dosering van misoprostol. Het 
regime dat wij in onze kliniek han-
teren, is ondanks de lage dosering 
misoprostol heel effectief. In het 
bijzonder heeft het nieuwe regime 
een gunstig effect op de opname-
duur. Dat is onder meer het gevolg 
van de mogelijkheid mifepriston 
poliklinisch toe te dienen. 
Internationaal is er nog geen con-
sensus over het beleid bij vrouwen 
die binnen 24 uur na toediening 
van misoprostol niet zijn beval-
len.10 De reden dat deze groep 
van vrouwen in het Erasmus MC 
protocollair sulproston kreeg, heeft 
te maken met het feit dat de behan-
deling met sulproston voorheen 
standaard was.1 Terughoudendheid 
is geboden bij het voorschrijven 
van sulproston omdat bij zwange-
ren incidenteel ernstige cardiovas-
culaire bijwerkingen van dit middel 
zijn beschreven.11 
Naar ons idee is er tegenwoordig 
geen plaats meer voor medicamen-
teuze zwangerschapsafbreking 
tijdens het tweede trimester met 
behulp van sulproston en/of andere 
prostaglandine-E2-derivaten. De 
combinatiebehandeling met mife-
priston/misoprostol verdient in dit 
kader de voorkeur, waarbij gestreefd 
moet worden naar lage doseringen 
misoprostol. De kans op bijwer-
kingen van dit medicament wordt 
daarmee tot een minimum beperkt, 
zonder dat dit afbreuk doet aan 
de effectiviteit. Voor medicamen-
teuze zwangerschapsafbrekingen 
is  misoprostol een heel waardevol 
middel en het verdient dan ook 
aanbeveling dit middel voor deze 
indicatie te registreren.7 Dit is tot op 
heden (nog) niet gebeurd.
 
Literatuur
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 Huikeshoven FJ. Dinoprostone 
priming of the cervix prior to termi-
nation of midgestation pregnancy 
with sulprostone. Eur J Obstet 
Gynecol Reprod Biol 1995;60:157-

welijks gunstiger dan de 38% met 
de conventionele methode. Het 
in het Erasmus MC gehanteerde 
protocol is gebaseerd op het regime 
dat Ho et al. in 1997 adviseerden 
voor zwangerschapsbeëindiging 
tijdens het tweede trimester. Zij 
rapporteerden de bevindingen van 
een gerandomiseerd onderzoek 
waarin deze combinatiebehande-
ling vergelijkbare resultaten liet 
zien: het mediane tijdsinterval 
tussen het starten van de behande-
ling en de geboorte van de foetus 
bedroeg 9 uur.8 Problemen met het 
nageboortetijdperk worden in hun 
publicatie niet vermeld.
Recent publiceerden Verhulsdonk et 
al. resultaten van tweedetrimester-
zwangerschapsafbrekingen waarbij 
aanzienlijk hogere doseringen 
misoprostol werden gebruikt: een 
eerste gift van 3 tabletten à 200 µg 
misoprostol intravaginaal gevolgd 
door 2 tabletten à 200 µg intrava-
ginaal ieder 3 uur.9 Het mediane 
tijdsinterval tussen de eerste gift 
misoprostol en de geboorte van de 
foetus bedroeg in hun serie 8,0 uur; 
76% beviel binnen 12 uur en 92% 
binnen 24 uur. Deze relatief gun-
stiger cijfers kunnen waarschijnlijk 
worden toegeschreven aan de 
hogere doseringen misoprostol. 
Het nadeel van hogere doseringen 
misoprostol is de toename van het 
aantal bijwerkingen: in de onder-
zoeksgroep van Verhulsdonk et al. 
werd in 15% en 18% van de geval-
len misselijkheid respectievelijk 
koorts gerapporteerd tegenover 1% 
en respectievelijk 5% in ons onder-
zoek. Het percentage fluxus post 
partum was in beide studies gelijk 
(6%). Het door hen gepubliceerde 
percentage operatieve placenta- of 
placentarestverwijderingen (33%) 
verschilde ook niet met het door 
ons gerapporteerde percentage 
(33%). In ons huidige onderzoek 
was er eenmaal een uterusruptuur 
die waarschijnlijk kan worden 
toegeschreven aan sulproston. Op 
grond van literatuurgegevens is bij 
vrouwen zonder littekenuterus de 
kans op een uterusruptuur na toe-
diening van misoprostol klein.6,10 
Idealiter moet het effect van een 
nieuw medicament getest worden 
aan de hand van gerandomiseerd 
onderzoek. In de literatuur zijn er 
inmiddels veel gerandomiseerde 
onderzoeken gepubliceerd waaruit 
blijkt dat de combinatiebehande-
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SAmENVATTING
Doel. Inzicht krijgen of mifepriston in 
combinatie met misoprostol een beter 
alternatief is voor zwangerschaps-
afbreking in het tweede trimester 
op indicatie van foetale congenitale 
afwijkingen dan de conventionele 
methode met dinoproston gevolgd 
door sulproston.
Opzet. Retrospectief statusonderzoek 
met historische controlegroep.
Methode. Gegevens werden verza-
meld van alle vrouwen die waren 
opgenomen voor een zwangerschaps-
afbreking in het tweede trimester in 
het Erasmus MC te Rotterdam in de 
periode januari 2004-december 2006. 
Bij het onderzoek werden uitsluitend 
vrouwen betrokken die op grond 
van een foetale afwijking besloten 
tot beëindiging van de zwanger-
schap. Allen kregen protocollair 
mifepriston 200 mg per os en 36-48 
uur later  misoprostol 200 µg om de 
3 uur vaginaal voorgeschreven. De 
bevindingen van het huidige onder-
zoek werden vergeleken met eerder 
gepubliceerde onderzoeksresultaten 
van een gecombineerde behandeling 
met dinoproston en sulproston bij een 
overeenkomstige patiëntenpopulatie.
Resultaten. De onderzoeksgroep 
bestond uit 97 vrouwen. De medi-
ane zwangerschapsduur ten tijde 
van opname bedroeg 19 weken. De 
mediane opnameduur bedroeg één 
nacht tegenover drie nachten met de 
conventionele methode met dinopros-
ton en sulproston. De mediane 
behandelduur van de totale groep 
bedroeg 11 uur (uitersten 4-76). Voor 
de nulliparae was dat 12 uur en voor 
de multiparae 11 uur (p < 0,05). Van 
de onderzoeksgroep bevielen 87 vrou-
wen (90%) binnen 24 uur, van wie 57 
(59%) binnen 12 uur. Deze bevindin-
gen zijn aanmerkelijk gunstiger dan 
de eerder gepubliceerde cijfers met 
betrekking tot zwangerschapafbrekin-

gen met de conventionele methode 
(p < 0,001).
Bij 25 (26%) vrouwen moest de pla-
centa onder narcose worden verwij-
derd; 7 vrouwen werden nagecuret-
teerd wegens het vermoeden van 
een achterblijvende placentarest. Het 
percentage problemen met de nage-
boorte (33%) verschilde niet van het 
gerapporteerde percentage problemen 
met de nageboorte na behandeling 
met het conventionele regime (38%). 
Bij 5% was sprake van koorts; bij 6% 
trad fluxus post partum op. Pijnstil-
ling werd door 68% van de vrouwen 
gebruikt.
Conclusie. De combinatiebehandeling 
met mifepriston en misoprostol voor 
zwangerschapsafbrekingen in het 
tweede trimester op indicatie ‘foetale 
congenitale afwijkingen’ lijkt aanmer-
kelijk effectiever dan met de conventi-
onele methode. 

SUmmARy
Objective: To study the effect of mife-
prostone and misoprostol on women 
who requested pregnancy termination 
in the second trimester of pregnancy 
because of fetal congenital anomalies. 
The findings are compared to those 
reported earlier using the customary 
method that consisted of dinoprosto-
ne was used followed by sulprostone.
Design: Retrospective study with a 
historical control group.
Method: Data were collected from all 
pregnancy terminations on indication 
of fetal congenital abnormalities in 
the second trimester that were carried 
out in the Erasmus Medical Centre, 
Rotterdam in the period between 
January 2004 and December 2006. 
Eligible women were given 200 mg 
of mifepristone orally 36 to 48 hours 
before the vaginal administration of 
misoprostol 200 µg, which was given 
every three hours. The findings of the 
current study were compared to those 

published earlier, where the combina-
tion of dinoprostone and sulprostone 
was given to a similar study group.
Results: A total of 97 women were 
included with median pregnancy du-
ration at the time of termination of 19 
weeks. The median duration of stay in 
hospital was 1 night compared with 
3 nights with the customary method. 
The median duration of treatment of 
the total group was 11 hours (range 
4-76), being 12 hours and 11 hours for 
nulliparous and multiparous women 
respectively (p < 0,05). 87 (90%) wo-
men were delivered within 24 hours, 
of whom 57 (59%) within 12 hours. 
These findings are substantially more 
favourable than those reported for se-
cond trimester pregnancy termination 
by the customary method (p<0.001).
Surgical removal of the placenta was 
indicated in 25 (26%) women while 7 
women needed curettage for possible 
retained products of placenta. The 
overall percentage of problems related 
to the placenta (33%) did not differ 
from that reported following the treat-
ment by the customary method (38%). 
Fever was recorded in 5% of patients, 
and 6% experienced post partum 
haemorrhage. Analgesia was used by 
68% of patients.
Conclusion: The treatment using a 
combination of mifeprostone and 
misoprostol seems considerably more 
effective for pregnancy termination in 
the second trimester because of fetal 
congenital anomalies when compared 
to the regime using the combination 
of dinoprostone and sulprostone. 

GEmELDE (fINANCIëLE)  
BELANGENVERSTRENGELING
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H.I.J. Wildschut 
E-mail: h.wildschut@erasmusmc.nl
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je het zo grafisch ziet weergegeven. 
Autochtone vrouwen kiezen vaak 
eerst voor hun jeugd, hun kansen en 
hun carrière. Uit onderzoek (enquête, 
onder andere gepubliceerd in NRC 
Handelsblad) is gebleken dat verrui-
ming van de kinderopvang niet tot 
verandering van deze keuze zal lei-
den. Bij vrouwen uit andere culturen 
ligt het kennelijk anders. Zij volgen 
toch meer de wetten van de natuur 
en hun cultuur. Ik ben wel benieuwd 
hoe dat met de volgende generaties 
zal gaan. Ook vrouwen van buiten-
landse herkomst krijgen nu betere 
opleidingen en mogelijkheden om 
zelfstandig en economisch onafhan-
kelijk te zijn. Dus de vraag is hoe de 
curven zullen verschuiven. Worden 
autochtone vrouwen verstandiger en 
stellen zij hun kinderwens in de toe-
komst niet meer uit – wellicht vaak 
met in hun achterhoofd dat er altijd 
nog ivf is als het niet lukt? Of gaan 
juist de vrouwen uit andere culturen 
de eerste zwangerschap ook uitstel-
len? Het aantal bewust kinderlozen 
liep parallel met de opkomst van de 
orale anticonceptie en is nu stabiel. 
Het percentage vrouwen dat blijft 
werken na de komst van het eerste 
kind is wel toegenomen.
 
TEN SLOTTE

Wij zullen voor volgende afleve-
ringen van deze column een aantal 
rubrieken uit de LVR2 doorlichten. 
Suggesties daarvoor van lezers 
worden ten zeerste op prijs gesteld. 
Onze dank gaat uit naar Stichting 
Perinatale Registratie Nederland voor 
de kwantitatieve verificatie van de 
berekeningen.

landse herkomst van de vrouw (een 
rubriek in de LVR2). De grafiek toont 
de procentuele verdeling over de 
leeftijden voor vrouwen van Neder-
landse herkomst en voor alle andere 
vrouwen gezamenlijk (zie figuur).

Vrouwen van Nederlandse herkomst 
zijn gemiddeld 30 jaar en 9 maanden 
bij de geboorte van hun eerste kind. 
Het volgende kind komt gemiddeld 
2 jaar later. De gemiddelde pariteit 
is 1,67. Vrouwen van buitenlandse 
herkomst krijgen hun eerste kind 
gemiddeld bij 26 jaar en 8 maanden. 
Het volgende kind komt 2 jaar en 7 
maanden later. Bij hen is de gemid-
delde pariteit 2,045. Let wel: dit zijn 
LVR2-cijfers; landelijk (dus alle vrou-
wen uit de LVR1 en LVR2 tezamen) 
zal het mogelijk enigszins verschillen.

Wij vroegen Ineke van Seumeren 
om commentaar, dat wij hieronder 
weergeven: 
Het is leuk om hiernaar te kijken. 
Zeker omdat het over zulke grote 
aantallen gaat en over zo veel jaren. 
Het was mij wel bekend dat er een 
verschil is in de leeftijd bij de eerste 
bevalling tussen autochtone vrouwen 
en nieuwe Nederlandse vrouwen, 
maar het is wel indrukwekkend als 

INLEIDING

Wij ontwikkelen momenteel een 
computerprogramma dat de gynae-
cologen in Nederland in staat moet 
stellen de LVR2 te raadplegen voor 
het antwoord op alledaagse vragen 
uit de praktijk. Het is de bedoeling 
dat dit programma in de loop van dit 
jaar beschikbaar komt, als zusje van 
VOKS2i. Op deze plaats bespreken 
wij een bevinding uit de LVR2 die ons 
is opgevallen bij het testen van het 
prototype van het programma, voor-
zien van commentaar van een expert. 
De column verschijnt voorlopig in 
ieder nummer van het NTOG. 

mOEDERS LEEFTIJD

In de LVR2 van de laatste 9 jaar (1999 
tot en met 2007) zitten ruim 1 miljoen 
casus. We kunnen die op diverse 
manieren doorsnijden en tabelmatig 
en grafisch presenteren voor het land, 
een regio of een individuele praktijk. 
De gegevens kunnen verder worden 
geanalyseerd en bewerkt in Excel en 
Word. 
Dit keer kijken we naar de leeftijd van 
de moeder bij haar eerste bevalling, 
waarbij we een uitsplitsing hebben 
gemaakt naar Nederlandse en buiten-

Wat ons opvalt in de LVR2

Leeftijd van de moeder
T. DE NEEf1 EN A. fRANx2, mET mEDEWERKING VAN E.G.C. VAN SEUmEREN3

1  fysicus, onafhankelijk auteur van VOKS2i

2  Voorzitter Commissie Indicatoren, lid bestuur Stichting Perinatale Registratie Nederland (namens de NVOG) en  

gynaecoloog-perinatoloog, Sint Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

3 Gynaecoloog, UmC, Utrecht

CORRESPONDENTIEADRES
E-mail: tdeneef@qolor.nl 
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ontwikkeld. Deze indicatoren wor-
den gemaakt door expertgroepen 
die ongeveer vijf indicatoren per 
aandoening zullen ontwikkelen, 
waarvan 50-60% uitkomstindica-
toren. Deze aandoeningen bestrij-
ken gezamenlijk een groot deel van 
de ziekenhuiszorg en zullen door 
de stuurgroep geselecteerd worden 
op basis van de criteria: omvang-
volume, kosten en ziektelast.
De leden van de expertgroep zijn 
medisch specialisten, geselecteerd 
op grond van hun expertise op het 
gebied van de betreffende aandoe-
ning en patiënten, verzekeraars, 
verpleegkundigen en ziekenhuizen.
De kwaliteitsindicatoren zelf 
moeten natuurlijk ook aan kwali-
teitscriteria voldoen zoals validiteit, 
betrouwbaarheid, discriminerend 
vermogen, specificiteit, risicocor-
rectie, casemix-correctie, praktische 
toepasbaarheid.3

Voor ons specialisme zijn de indi-
catoren over incontinentie bij de 
vrouw in gebruik en indicatoren 
over pijn bij de bevalling in verge-
vorderde staat van ontwikkeling.4 
Daarnaast worden dit jaar indica-
toren ontwikkeld voor drie andere 
thema’s binnen ons vakgebied: 
• gynaecologische geïndiceerde 

tweedelijnszwangerschap;
• gynaecologische geïndiceerde 

tweedelijnsbevalling;
• baarmoederhalsafwijkingen.
Deze thema’s zijn binnen ZZZ – 
overigens zonder overleg met de 
NVOG – gekozen samen met 21 
andere onderwerpen die andere 
specialismen betreffen op basis van 
kostenbeslag en volume. 

Aan de NVOG-werkgroepen 
perinatologie en maternale ziek-
ten en cervix uteri is gevraagd om 
gynaecologen naar de expertgroe-
pen af te vaardigen. Het is van 

betreft deze kwestie keuzes worden 
gemaakt. Maar wie maakt die 
keuzes? Laten we dat over aan de 
gedreven superspecialist, aan het 
behoedzaam laverende bestuur van 
onze vereniging, aan de NVOG-
commissie Indicatoren, aan de 
Consumentenbond of de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg? 

Zichtbare Zorg Ziekenhuizen (ZZZ 
of ZiZo), de opvolger van Kwali-
teit van Zorg in de Etalage is een 
samenwerkingsverband van acht 
partijen in de gezondheidszorg; 
Consumentenbond, Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ), Ne-
derlandse Patiënten Consumenten 
Federatie (NPCF), Nederlandse Fe-
deratie van Universitair Medische 
Centra (NFU), NVZ vereniging van 
Ziekenhuizen, Orde van Medisch 
Specialisten (OMS), Verpleegkun-
digen & Verzorgenden Nederland 
(V&VN) en Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN).1

Deze acht partijen streven na de 
kwaliteit van het grootste deel van 
de zorg inzichtelijk te maken door 
middel van prestatie-indicatoren. 
Deze informatie kan de zorggebrui-
ker helpen bij het kiezen van een 
ziekenhuis, de zorgverzekeraar bij 
het inkopen van zorg, de huisarts 
bij het verwijzen en de zorgaanbie-
ders bij het verbeteren en verant-
woorden van de zorg. De IGZ 
behoudt zich daarnaast het recht 
voor om zelfstandig informatie te 
verkrijgen om haar belangrijkste 
taak uit te oefenen: het houden van 
toezicht. Daarvoor gebruikt de IGZ 
een eigen basisset prestatie-indica-
toren, die jaarlijks worden uitge-
vraagd aan de ziekenhuizen.2

Zichtbare Zorg heeft een stuur-
groep die tachtig aandoeningen 
uitkiest waarover in vijf jaar tijd 
kwaliteitsindicatoren worden 

Kwalitatief hoogstaande zorg wil-
len we allen geven en zo nodig ook 
krijgen. Graag willen wij ook dat 
de door ons geleverde zorg op haar 
juiste merites wordt beoordeeld en 
we hebben er geen bezwaar tegen 
wanneer onze prestaties op een 
eerlijke wijze voor het voetlicht 
worden gebracht. Rondom ons bui-
telen allerlei instanties (overheid, 
zorgverzekeraars, patiënten- en 
consumentenorganisaties, Inspectie 
voor de Gezondheidszorg) over 
elkaar heen om de kwaliteit van de 
door ons geleverde zorg zichtbaar 
te maken. In al het rumoer probeert 
de NVOG als wetenschappelijke 
vereniging zelf de regie te houden 
over de wijze waarop de kwaliteit 
van de zorg die haar leden leve-
ren zichtbaar wordt gemaakt. En 
dat is geen gemakkelijke opgave. 
Want ook binnen onze vereniging 
wordt op verschillende wijzen 
gewerkt aan het inzichtelijk maken 
van kwaliteit. Het sleutelwoord 
van de laatste jaren is kwaliteits-
indicator en het liefst uitkomst- of 
prestatie-indicator. Het spreekt 
vanzelf dat indicatoren een nuttige 
functie kunnen vervullen bij het 
inzichtelijk maken van kwaliteit. 
Het is interessant om te laten zien 
hoe de structuren en processen zijn 
geregeld, maar waar het werkelijk 
om gaat, is de uitkomst van de 
door ons geleverde zorg. Bij het 
meten met indicatoren komen al 
snel vragen naar boven, zoals tot 
in welk detail de kwaliteit gemeten 
moet worden en ook in hoeverre 
de gemeten kwaliteit openbaar 
gemaakt kan of zelfs moet worden. 
In het kader van wetenschappelijk 
onderzoek is zeer gedetailleerde 
informatie waardevol. Maar in de 
dagelijkse praktijkuitoefening is 
een te gedetailleerd systeem niet 
te hanteren. Er moeten ook wat 

Ziezo!
j.P. LIPS1 EN A. fRANx2 NAmENS DE COmmISSIE INDICATOREN

1. Gynaecoloog, Kennemer Gasthuis, Haarlem

2. Gynaecoloog-perinatoloog, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

Uit de Koepel Kwaliteit
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samen met de IGZ om in plaats 
van de huidige IGZ-indicator over 
de Sectio-VOKS-percentiel een 
nieuwe indicator voor de obstetrie 
te formuleren die de IGZ voor haar 
toezichtstaak kan gebruiken.5

Tot slot adviseren wij de leden van 
de NVOG met klem om alle externe 
partijen met nieuwe indicatorwen-
sen te verwijzen naar de NVOG-
commissie Indicatoren, of direct 
naar de stuurgroep van Zicht-
bare Zorg. Zo kunnen wij samen 
voorkomen dat er een wildgroei 
ontstaat aan indicatoren, en dat de 
registratielast buitenproportioneel 
toeneemt.

groot (beroeps)belang dat wij als 
gynaecologen het voortouw nemen 
in deze werkgroepen, opdat wij 
in de toekomst door patiënten, 
verzekeraars, media en beleids-
makers zullen worden beoordeeld 
met zinvolle en ook registreerbare 
maten. Zonder onze actieve parti-
cipatie zullen er binnen ZZZ ook 
indicatoren worden ontwikkeld, 
maar wellicht indicatoren die ofwel 
geen inzicht geven in de kwaliteit 
van zorg, ofwel niet registreerbaar 
zijn in de praktijk van alledag.
Naast de prestatie-indicatoren 
van ZZZ zal de basisset prestatie-
indicatoren van de IGZ blijven 
bestaan. In een apart traject werkt 
de NVOG-commissie Indicatoren 
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ontwikkeling van richtlijnen en het 
uitvoeren van kwaliteitsvisitaties 
achtten wij van zeer groot belang 
en dit is betaald uit eigen middelen.
Uiteindelijk, in de zomer van 2008, 
konden de wetenschappelijke 
verenigingen over een voorschot 
‘kwaliteitsgelden’ beschikken. De 
Stichting Kwaliteitsgelden Medi-
sche Specialisten is opgericht met 
als doel deze financiële midde-
len goed te verdelen, waarbij de 
invloed van de wetenschappelijke 
verenigingen intussen is geborgd. 

Het NVOG-bureau maakte 
turbulente tijden door. In 2008 is 
Jules de Vet benoemd tot interim 
directeur, die een reorganisatie op 
het bureau doorvoerde met als doel 
verdere professionalisering en die 
het pad bereidde voor de komst 
van onze directeur, Veronique van 
Dooren. De personele formatie op 
het bureau is weer op sterkte zodat 
het bestuur en onze leden, die veel 
werk verzetten voor de NVOG, op 
een goede manier kunnen worden 
ondersteund. De herziening van 
de ICT-faciliteiten op het bureau is 
inmiddels voltooid. 
Het bestuur installeerde de 
Commissie Communicatie, die 
ondersteund door het bureau een 
communicatieplan voor de NVOG 
ontwikkelt en werkt aan de herzie-

ziekenhuis’. Een project, geïnitieerd 
door het CBOG, met als doel door 
de KNOV en de NVOG samen de 
taken en verantwoordelijkheden 
van de klinische verloskundige 
te beschrijven, is niet voltooid. 
Daarom heeft de NVOG het 
initiatief genomen eerst zelf een 
document met hierin taken, verant-
woordelijkheden en competenties 
van de klinische verloskundige op 
te stellen. Dit leidde tot de Nota 
‘De klinische verloskundige’, die 
is goedgekeurd door de leden van 
de NVOG. In 2009 verschijnt als 
vervolg hierop de nota ‘Eindtermen 
klinisch verloskundige’. Intussen 
zijn we in overleg getreden met de 
KNOV om samen tot een gedegen 
document te komen, waarin de 
competenties en de opleiding van 
de klinische verloskundige worden 
beschreven. 

De financiering van het kwaliteits-
beleid van de wetenschappelijke 
verenigingen is gebaseerd op de 
‘twee kwartjes’ onderdeel van het 
honorarium voor elke DBC. De 
effectuering hiervan heeft nogal 
wat (bureaucratische) voeten in de 
aarde gehad en ondanks inspannin-
gen van het bestuur is de financie-
ring van het kwaliteitsbeleid voor 
2007 niet met externe middelen 
gerealiseerd. Het doorgaan van de 

In 2008 heeft het bestuur de koers 
die is uitgezet in het beleidsplan 
2007-2010 gevolgd en een groot 
aantal doelstellingen is inmiddels 
gerealiseerd. Dit kan natuurlijk niet 
zonder de enthousiaste inzet van 
een groot aantal actieve leden in 
werkgroepen en commissies en wij 
willen allen op deze plaats hiervoor 
hartelijk danken. 

Het artikel ‘Beter baren’, geschre-
ven door Steegers en Visser dat  in 
januari verscheen in Medisch Con-
tact heeft veel losgemaakt. 
De concentratie van verloskundige 
zorg kwam uitvoerig ter discussie 
en het artikel is mede voor de mi-
nister van VWS aanleiding geweest 
de Stuurgroep Zwangerschap en 
Geboorte te installeren, met daaron-
der een aantal taakgroepen, waarin 
de NVOG goed is vertegenwoor-
digd. Het doel van de Stuurgroep 
is voorstellen te formuleren om de 
verloskundige ketenzorg in ons 
land verder te verbeteren en de 
perinatale sterfte terug te dringen. 
De in het najaar verschenen cijfers 
van Peristat 2, waarin Nederland in 
vergelijking met andere Europese 
landen een lage plaats inneemt wat 
betreft de perinatale sterfte, onder-
strepen nogmaals het belang van 
een gemeenschappelijke taak voor 
de beroepsgroepen om de zorg te 
verbeteren. 
De voorbereidingen voor regionaal 
georganiseerde landelijke perina-
tale audits zijn afgerond en deze 
gaan binnenkort van start.  
Het minsymposium in maart 2008 
was aan de verloskundige organisa-
tie gewijd en had als titel: ‘Toe-
komst van de verloskundige zorg 
in Nederland’. 

De klinische verloskundige heeft 
een belangrijke taak in de tweede 
lijns verloskundige zorg en werkt 
daar onder eindverantwoordelijk-
heid van de gynaecoloog. In 2007 
publiceerde de KNOV het visie-
document ‘De klinisch verloskun-
dige: medisch professional in het 

bestuur@nvog.nl

Jaarverslag Bestuur NVOG 2008
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na vijf jaar weer samen met de 
Vlaamse Vereniging voor Obste-
trie en Gynaecologie (VVOG) is 
georganiseerd en een groot succes 
is gebleken. In november werd het 
Gynaecongres wederom in Papen-
dal te Arnhem gehouden. 

Daarnaast zijn er ook internationale 
contacten geweest. Een delegatie 
van het bestuur sprak met een 
afvaardiging van de gemeenteraad 
van Tokio, die zich kwam oriënte-
ren op het unieke verloskundige 
systeem in Nederland. In december 
bezocht het bestuur onze Vlaamse 
zusterverenging, de VVOG in Sint 
Niklaas (B).

Op 31 december 2008 telde de 
NVOG 861 leden, 320 aspirant-
leden, 22 buitengewone leden en 
209 rustende leden. 

Frans Reijnders
1e secretaris 

door de beroepbeoefenaren in de 
verloskundige keten. Een belang-
rijke stap is hiermee gezet. 
Daarnaast hebben de leden een 
aantal nota’s aangenomen: de Nota 
Organisatie Urogynaecologische 
zorg, de Nota Organisatie Oncolo-
gische Zorg, de Nota Preconceptie-
zorg en de Nota patiëntveiligheid 
en de Nota Klinisch verloskun-
digen. Alle te vinden op onze 
website. 

De leden van de BBC hebben onge-
lofelijk veel werk verzet. De update 
vanuit de BBC is een vast agenda-
punt op de ledenvergaderingen en 
daarnaast zijn er de kwartaalbijeen-
komsten om de leden te informe-
ren. Instrumenten zijn ontwikkeld 
om de leden te steunen bij de 
onderhandelingen met de Raad van 
Bestuur in de ziekenhuizen. 

In het voorjaar vond het Gynae-
congres plaats in Haarlem, dat 

ning van de NVOG-website met 
een nieuwe visuele identiteit. 

De IGZ bracht eind 2007 het rap-
port ‘Risico’s van endoscopisch 
opereren onderschat’ uit, met 
duidelijke en dringende aanbeve-
lingen voor de ziekenhuizen en de 
beroepsgroep. Met grote voort-
varendheid heeft de Werkgroep Gy-
naecologische Endoscopie (WGE) 
en de Nederlandse Vereniging voor 
Endoscopische Chirurgie richtlijnen 
ontwikkeld en de leden geadvi-
seerd. In september organiseerde 
de WGE een goed bezocht mini-
symposium met als titel: ‘Minimaal 
invasief moet maximaal veilig’.

De Commissie In- en Uitstroom 
heeft zich intensief beziggehouden 
met een evenwichtige verdeling 
van opleidingsplaatsen, waarbij de 
huidige clusterindeling richting-
gevend was. Dit heeft de nodige 
moeite gekost. De financiering 
vanuit het opleidingsfonds verloopt 
via de Raad van Bestuur van de 
ziekenhuizen en niet rechtstreeks 
via de Opleider. Alle opleiders 
in de clusters hebben loyaal hun 
medewerking verleend aan een 
goede verdeling van de opleidings-
plaatsen.  

Het Consilium Obstetrie en Gynae-
cologie heeft de Beleidsregels en 
het Specifiek Besluit Obstetrie en 
Gynaecologie, die als norm dienen 
bij het beoordelen van de opleidin-
gen, herzien en geïmplementeerd; 
op proef zijn enkele opleidingsvisi-
taties gecombineerd met kwaliteits-
visitaties. 
De visitaties van de Subspecialis-
men vonden in 2008 niet meer op 
locatie, maar centraal plaats in de 
Domus Medica te Utrecht. Een be-
sluit over de meest effectieve wijze 
van visiteren van de subspecialis-
men wordt binnenkort genomen. 
De opleiding, maar ook de ken-
nis, kunde en vaardigheden van 
de gynaecoloog ná de opleiding, 
moeten afgestemd zijn op de snelle 
veranderingen binnen het vakge-
bied. Daarom is in 2008 het project 
BOEG (Bezinning Op Eindtermen 
Gynaecologie) gestart. 

De multidisciplinaire richtlijn Pijn-
behandeling tijdens de bevalling is 
in 2008 verschenen en geaccordeerd www.spmsd.nl
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geen volgende doses van Gardasil toegediend krijgen. Bij personen die aan een acute ernstige ziekte lijden, gepaard 
gaand met koorts, dient de toediening van Gardasil te worden uitgesteld. De aanwezigheid van een lichte infectie, 
zoals een milde hogere luchtweginfectie of matige koorts, vormt echter geen contra-indicatie voor immunisatie. 
BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Gardasil beschermt alleen tegen ziekten die 
worden veroorzaakt door HPV-typen 6, 11, 16 en 18 en in beperkte mate tegen ziekten die worden veroorzaakt door 
aan deze typen gerelateerde typen. Daarom dient men geschikte voorzorgsmaatregelen tegen seksueel overdraagbare 
aandoeningen te blijven gebruiken. Vaccinatie is geen substituut voor de routinematige cervicale screening. Aangezien 
geen enkel vaccin 100% effectief is en Gardasil geen bescherming biedt tegen alle HPV-typen of tegen bestaande HPV 
infecties blijft een routinematige cervicale screening uitermate belangrijk en dient deze lokale aanbevelingen te volgen.
Er zijn geen gegevens over het gebruik van Gardasil bij personen met een verzwakte immuunrespons. BIJWERKINGEN: 
Zeer vaak (≥1/10): pyrexia; erytheem, pijn en zwelling op de injectieplaats. Vaak (≥1/100, <1/10): kneuzing en 
pruritus op de injectieplaats. FARMACODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN (SELECTIE): De werkzaamheid van Gardasil 
tegen HPV 6-, 11-, 16- of 18-gerelateerde CIN (1, 2, 3) of AIS bedroeg 96,0 % (95 % betrouwbaarheidsinterval: 91,0; 
98,5) in de gecombineerde protocollen De werkzaamheid van Gardasil tegen HPV 6-, 11-, 16-, 18-gerelateerde CIN 1 
bedroeg in de gecombineerde analyse 95,5 % (95 % betrouwbaarheidsinterval: 89,2; 98,6). Voor volledige informatie 
over eigenschappen, zie rubriek 5.1 van de SPC. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN: Sanofi Pasteur MSD SNC, 8 rue Jonas Salk, F-69007 Lyon, Frankrijk. AFLEVERING: U.R.

1 L1 eiwit in de vorm van virusachtige deeltjes, geproduceerd in gistcellen (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 
(stam 1895)) door recombinant DNA-technologie.

2 geadsorbeerd op amorf aluminiumhydroxyfosfaat sulfaat adjuvans (225 microgram Al).
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Wijzigingen follow-up interval bij hooggradig 
CIN met vrije resectievlakken?

In deze prospectieve cohortstudie werden 520 vrouwen geïncludeerd die tussen 1996 
en 2004 verwezen werden voor evaluatie van afwijkende cervixcytologie. Bij een PAP2 
of PAP3a werd een colposcopie met biopten verricht, bij histologische diagnose van een 
hooggradig CIN in het biopt gevolgd door een LLETZ. Bij een PAP3b of hoger, zonder 
verdenking op cervixcarcinoom volgde direct een LLETZ. Routine follow-up bestond uit 
herhalingscytologie op 6, 12 en 24 maanden, conform de richtlijn. De auteurs bekeken de 
incidentie van een nieuw hooggradig CIN-letsel bij de vrouwen waarbij de resectievlak-
ken vrij dan wel niet vrij van dysplasie waren. Resectievlakken bleken in 61% van de 
vrouwen vrij van dysplasie, niet vrij in 20% en onbeoordeelbaar in 19%. In 5.4% van de 
gevallen waarbij de resectievlakken vrij waren, ontwikkelde zich een nieuw CIN-letsel, 
ten opzichte van 11% in die gevallen waarbij de resectievlakken aangedaan waren (ha-
zard ratio 2.5, 95% BI 1.1-5.3). Voor een nieuw hooggradig CIN-letsel bleek de kans met 
een factor 3 verhoogd (HR 3.2, 95% BI 1.3-7.9). Nieuwe gevallen van hooggradig CIN 
werden bij vrije resectievlakken bij follow-up nauwelijks gevonden: 0% op 6 maanden, 
1% op 12 maanden en 1% op 24 maanden. Bij niet vrije resectievlakken lag dit aantal op 
2% na 6 maanden, 6% na 12 maanden en 1% na 24 maanden. De auteurs concluderen 
op basis van deze data voorzichtig dat vervolgcytologie bij de vrouwen met een hoog-
gradig CIN-letsel en vrije resectievlakken in het LLETZ-preparaat veilig uitgesteld kan 
worden tot 12 maanden na de ingreep.  

Inleiding bij rijpe cervix ’s ochtends  
of ’s avonds opstarten?

Baringen waarbij de weeën ’s nachts ontstaan, kennen een korte duur van de bevalling 
en minder obstetrische interventies. Deze observatie leidde tot het idee voor de hui-
dige gerandomiseerde studie, waarbij onderzocht werd of inleiden van de baring met 
oxytocine in de avond (21.00 uur) leidt tot een korte duur van de baring vergeleken met 
inleiden in de ochtend (07.00 uur). 371 vrouwen met een amenorroeduur > 36 weken 
en een gunstige cervix (Bishop score >6) werden geïncludeerd. Naast de duur van de 
partus werd een aantal secundaire uitkomstmaten bekeken, waaronder het percentage 
kunstverlossingen, behoefte aan pijnstilling en een aantal neonatale uitkomsten. Voor de 
powercalculatie werd uitgegaan van een klinisch relevant verschil in duur van de baring 
van 2 uur. Basiskarakteristieken tussen beide groepen waren niet verschillend, hoewel 
een groter percentage vrouwen gerandomiseerd voor inleiden van de baring voor dit 
tijdstip spontaan in partu kwam. In een intention-to-treat analyse echter werden geen 
verschillen in duur van de baring gevonden, noch in het aantal kunstverlossingen, aan-
tal infecties, behoefte aan pijnstilling of tevredenheid van de vrouw. Echter, als onver-
wachte bevinding werd een hoger percentage kinderen uit de ochtendgroep opgenomen 
op de neonatologie (30% versus 18%, RR 1.5, 95% BI 1.0-2.1), met tevens een hoger per-
centage opnames dat direct gerelateerd was aan de baring (zoals asfyxie of tekenen van 
infectie): 23% versus 11%, RR 2.1, 95% BI 1.1-3.8. De auteurs benadrukken dat het laatste 
feit voorzichtig geïnterpreteerd dient te worden daar het een onverwachte bevinding 
is die niet direct verklaard kan worden, maar zien op basis van deze data tevens geen 
belemmering een baring op indicatie in de avond in te leiden. 
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