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Als u de moeite neemt om door oude jaargangen van 
het NTOG (toen Nederlands Tijdschrift voor Verlos-
kunde en Gynaecologie, NTVG geheten) te bladeren 
dan komt u wonderlijke zaken tegen die heel ver van 
onze huidige praktijk staan. Zo kunt u in een aan-
tal edities in de jaargang van 1903 lezen hoe de dis-
cussie zich ontwikkelde tussen Hector Treub, Catha-
rine van Tussenbroek en Benjamin Jan Kouwer over 
de waarde van de semenanalyse binnen het fertili-
teitsonderzoek, toen benoemd als steriliteitsonder-
zoek. Treub was sedert de publicatie van zijn Leer-
boek der Gynaecologie in 1898, ervan overtuigd dat 
de semenanalyse een belangrijk onderdeel was van 
het fertiliteitsonderzoek. Hij schrijft daarover als 
volgt: “Aangezien nu het onderzoek van den man 
uiterst gemakkelijk en afdoend is te verrichten, raad 
ik, zelfs geen onderzoek der vrouw te doen, alvorens 
het sperma van den man onderzocht is.” Voorts licht 
Treub zijn visie in het NTVG nader toe in een dispuut 
met van Tussenbroek, die zich afzet tegen Treub door 
zich in het fertiliteitsonderzoek alleen te richten op 
de vrouw, met het volgende bewoordingen: “Bij van 
Tussenbroek is er steeds sprake geweest van sterili-
teit van de vrouw, terwijl sprake had moeten zijn van 
steriliteit van het huwelijk. Ik heb, zolang ik gynae-
coloog ben, steeds den regel gevolgd bij steriliteit 
principieel beide helften van het huwelijk te onder-
zoeken. Alleen als de patiënten met andere klachten 
komen, en de steriliteit slechts bijkomend motief is 
voor het consult, onderzoekt ik de vrouw alleen.” 
Kouwer, hoogleraar te Utrecht, is het oneens met 
Treub en poneert zijn visie als volgt: “Men moet toch 
met het resultaat van het spermaonderzoek voor-
zichtig zijn; het is niet goed een echtpaar de hoop 
op nakomelingschap te benemen. Veel beter is het, 
hen met de een of andere onschuldige behandeling 
gerust te stellen.”
Inmiddels weten we beter en heeft zich onze kennis 
gaandeweg de decennia verder ontwikkeld, waar-
door de semenanalyse nu niet meer is weg te den-
ken uit het fertiliteitsonderzoek. Ook is het ondenk-
baar dat we anno 2015, dankzij de evidence based 
medicine, onze toevlucht zouden nemen tot 'onschul-
dige' behandelingen met het doel om onze patiënten 
gerust te stellen. Immers, ineffectieve zorg heeft in 
ons denken haar bestaansrecht verloren. Bovendien 
zijn we ons ook steeds meer bewust geraakt van het 
kostenaspect van de gezondheidszorg. Dit vooral 
dankzij het doelmatigheidsonderzoek. De kennis 
die hieruit is voortgekomen draagt bij aan de onder-

bouwing van onze richtlijnen en het overheidsbeleid 
gericht op een betaalbare zorg. Binnen de NVOG 
heeft dit denken ook richting gegeven aan hoe wij 
kwaliteit van zorg zien. Kennis is daarbij geen doel 
op zich maar een instrument om de zorg voor onze 
patiënten middels de kwaliteitscirkel te verbeteren. 
In dit denken is kennisontwikkeling een onderdeel 
geworden van onze dagelijkse praktijk en niet meer 
de bezigheid van enkelen. Dat betekent dat doelma-
tigheidsonderzoek een onderdeel is van ons kwali-
teitsbeleid en dat de zorg die wij aanbieden getoetst 
zal worden, onder andere bij kwaliteits visitaties, 
aan onder andere onze betrokkenheid bij consorti-
umonderzoek en het implementeren van de resulta-
ten daarvan in de klinische praktijk. 
De eerste ronde van prioritering van kennishia-
ten hebben wij in 2014 gehad. Het systeem dat we 
hierbij volgen is dat kennishiaten worden ingediend 
door de NVOG (aspirant) leden en daarna gestroom-
lijnd via de werkgroepen en de pijlers aan de koepel 
wetenschap worden aangeboden. De gedachte hier-
bij was dat vragen uit de klinische praktijk dienen als 
startpunt voor evaluatie onderzoek. Aangezien het 
bottom-up gebeurd, is de kans groot dat het kenni-
shiaat ook breed wordt gedragen. Bovendien neutra-
liseert dit de discussie over relevantie van het kenni-
shiaat met de subsidieverstrekker doordat de NVOG 
middels prioritering haar predicaat van erkend ken-
nishiaat afgeeft. Of dat laatste in de praktijk ook zo 
werkt moet zich overigens nog bewijzen. 
Het feitelijke proces van prioritering behoort tot de 
taak van de wetenschapscommissies van de vier pij-
lers. Zij kijken kritisch naar eventuele conflicterende 
belangen met lopende studies alsmede de mate van 
beloofde doelmatigheidswinst en de uitvoerbaarheid 
van de aanstaande studie. Uiteindelijk wordt dan een 
top 5 van kennishiaten per pijler samengesteld. Ech-
ter, als u dacht dat hiermee de kous af was dan moet 
ik u teleurstellen. Geheel in overeenstemming met 
ons polderdenken zullen nog twee stakeholders, te 
weten de zorgverzekeraars en de patiëntenverenigin-
gen, te zijner tijd aan tafel schuiven. Dat is overigens, 
om misverstanden te voorkomen, een goede ontwik-
keling aangezien hun stemmen ook gehoord moeten 
worden. 
Thans zijn we bezig met prioritering van kennishia-
ten bedoeld voor de subsidieronde doelmatigheids-
onderzoek en goed geneesmiddelen gebruik ZonMw 
2017. Laten wij er iets moois van maken. Immers, 
nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

dr. Velja Mijatovic   hoofdredacteur
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De opleiding van de toekomstige generatie gynaeco-
logen is een veelbesproken onderwerp. Tijdens deze 
interessante en soms kritische discussies passeren 
steeds twee gezegdes de revue. De ‘oudere’ genera-
tie bezigt vaak ‘vroeger was alles beter’, terwijl de 
‘jongere’ generatie meestal denkt ‘het gras bij de 
buren is groener’. De afgelopen weken ben ik – meer 
dan ik al was – ervan overtuigd dat beide gezegdes 
niet opgaan voor onze opleiding en ik zal u uitleggen 
waarom niet. 

De Vereniging Arts-assistenten Gynaecologie & 
Obstetrie (VAGO) bestaat dit jaar veertig jaar. Dit 
heugelijke jubileum biedt mij een uitstekende gele-
genheid om terug te blikken, maar vooral ook voor-
uit te kijken. In veertig jaren tijd is de VAGO uitge-
groeid tot een professionele landelijke organisatie 
met actief betrokken leden. We hebben een proac-
tieve rol binnen de opleiding, maar ook binnen alle 
koepels en pijlers van de NVOG. Zo wordt de mening 
van de AIOS gehoord en krijgen de betrokken AIOS 
de kans om algemene competenties te ontwikkelen 
op het gebied van samenwerking, organisatie en lei-
ding geven. De VAGO is niet alleen actief betrokken 
bij de NVOG, maar is ook vertegenwoordigd in bij-
voorbeeld de Raad Junior Verenigingen van de Jonge 
Specialist en European Network of Trainees in Obste-
trics and Gynecology (ENTOG).
Bij een verjaardag hoort een feestje, en dat vier je 
natuurlijk niet alleen. Daarom heeft de VAGO in de 
maand juni de ENTOG-exchange georganiseerd. 
Gedurende drie dagen liepen in totaal 49 AIOS uit 
21 Europese landen mee in opleidingsziekenhuizen 
verspreid over heel Nederland. Ieder opleidingsclus-
ter heeft een prachtig educatief en sociaal lokaal 
programma neergezet. Onze internationale gasten 
hebben kennisgemaakt met alle aspecten van onze 
gezondheidszorg, variërend van de eerstelijnsver-
loskunde tot de DaVinci-robot. Een unieke ervaring 
voor zowel de Europese AIOS als voor onze eigen 
collega’s. Men is bijvoorbeeld onder de indruk van 
onze competentiegerichte opleidingsstructuur en 
onze mogelijkheid tot open communicatie met het 
hele team zonder sterke hiërarchische lijnen. Ook de 
uitgebreide aandacht die we aan de patiënt beste-
den tijdens de visites op de afdeling of in counse-
linggesprekken op de polikliniek werd bewonderd. 
Daarnaast leerden wij van de grote medisch-inhou-
delijke verschillen waarbij iedereen de bestaande 
literatuur op zijn eigen manier interpreteert en cul-

turele overtuigingen een belangrijke rol spelen. De 
ENTOG exchange is afgesloten met een hands-on-
symposium, waarbij verschillende 'modules' aan bod 
kwamen: laparoscopie- en hysteroscopiesimulatietrai-
ningen, management of obstetric emergencies and 
trauma (MOET), en communicatietraining gericht op 
traumatische ervaringen op de werkvloer en omgaan 
met een moeilijke patiënte. Voor veel AIOS is dit soort 
trainingen een totaal nieuwe ervaring. Velen hebben 
aangegeven de mogelijkheden tot implementatie bin-
nen hun eigen opleiding te onderzoeken. 

Zelf vierden we het jubileum tijdens het VAGO-
symposium met aansluitend een diner en feest. In 
de prachtige 'Paardenkathedraal' in Utrecht zijn we 
ondergedompeld in het thema ‘Egg-sploring: de 
oöcyt van ovulatie tot overgang’. Vanuit verschil-
lende perspectieven is naar de eicel gekeken, waar-
bij vele prangende vragen zijn beantwoord, zoals 
- moeten we nieuwe vormen van PGD toestaan?
- kunnen we in de toekomst eicellen maken?
- wat is de state of the art bij POI?
- hoe vindt IVF bij koeien plaats?
-  waar liggen de ethische grenzen van VPG?
-  welke mogelijkheden heeft fertiliteitspreservatie?
Ook de mening van patiënten werd gehoord. Op 
indrukwekkende wijze deelde een eiceldonatrice 
haar persoonlijke ervaringen over de donatie. Regis-
seur Marieke Schellart lichtte haar documentaire 
‘Een ei voor later’ toe en beantwoordde vragen van 
de zaal over het hoe en waarom van het invriezen 
van haar eicellen op ‘sociale indicatie’. 

Terugblikkend kan ik een aantal belangrijke dingen 
concluderen. Ten eerste worden wij door onze com-
petentiegerichte opleiding goed voorbereid op onze 
toekomstige maatschappelijke positie waarbij we 
niet alleen medisch-inhoudelijk bekwaam zijn, maar 
ook andere aspecten als maatschappelijk handelen, 
communicatie, leiderschap, organisatie en samen-
werking op de juiste wijze kunnen integreren. De 
wijze waarop alle activiteiten rondom ons jubileum 
vorm gegeven zijn, onderstreept dit. Ten tweede is 
de belangrijkste conclusie van deze leerzame activi-
teiten dat het gras in Nederland een prachtige, spre-
kende groene kleur heeft en dat het vroeger niet 
beter was. Ik wil iedereen, zowel AIOS als opleiders, 
bedanken voor alle inzet in deze periode en wens 
iedereen nog een leerzame opleidingstijd toe met 
een zelfgekozen, competentiebreed, opleidingspad.

De groene weide

drs. Ellen Nijkamp   voorzitter VAGO, bestuurslid NVOG
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De dikke ik in de zorgmarkt

dr. M.G.A.J. Wouters   gynaecoloog-perinatoloog (mgaj.wouters@vumc.nl)

jaagt en het kwaliteitsaspect naar believen gebruikt 
om primair financiële keuzes te motiveren. 
Natuurlijk is het zinnig om zorgprocessen te opti-
maliseren en onnodige kosten te elimineren. Logge 
en bureaucratische organisaties zoals ziekenhuizen, 
met hun hoge kosten als gevolg van dure grond en 
stenen, duur zorgpersoneel met kostbare cao’s van-
wege hun 24/7-bereikbaarheid en dure overhead die 
samenhangt met een uitdijende bureaucratie, wor-
den dan ook gedwongen om na te denken over hun 
zorgaanbod. Het uitplaatsen van niet-geprioriteerde 
zorg ligt hierbij voor de hand. Zeker als de zorgver-
zekeraar een dergelijke transitie beloont met het 
bekostigen van de ‘eigen speeltjes’. Het is dan ook 
verleidelijk voor zorgverleners om de voorgestelde 
route braaf te volgen. Het roept echter de morele 
vraag op of we ons als zorgprofessionals voor het 
karretje van de zorgverzekeraar moeten laten span-
nen, waarbij door idealisme gedreven collega’s uit de 
markt worden geprezen. Zijn daarmee onze patiën-
ten gediend? Welke belangen worden hierbij voorop 
gesteld? Natuurlijk zal meer geld voor derdelijns-
zorg de kwaliteit ervan ten goede kunnen komen. 
Een belangrijke stimulans voor academische zorg-
verleners om meer derdelijnszorg binnen te halen 
is echter vooral de hieruit voortvloeiende hogere 
wetenschappelijke opbrengst, zoals meer promoties, 
publicaties en benoemingen. Dat valt tot op zekere 
hoogte te billijken, want wetenschappelijk onderzoek 
hoort bij de kerntaken van een universitair zieken-
huis. De vraag is echter hoever we willen gaan om de 
honger naar wetenschappelijke prestaties te stillen.
In dit verband dringt zich een vergelijking met ban-
kiers op. In zijn boek Dit kan niet waar zijn over 
de uitwassen in de financiële wereld, constateert 
onderzoeksjournalist Luyendijk dat geldgraaiers een 
voortvloeisel zijn van een door onze maatschap-
pij gecreëerd systeem. Commerciële veelvraten en 
wetenschappelijke gulzigaards worden door het 
marktdenken van de zorgverzekeraar op een ver-
gelijkbare manier gefaciliteerd. Een redactioneel 
commentaar in een ander nummer van De Groene 
Amsterdammer (4 juni 2015) suggereert dat premier 
Rutte met zijn recente kritiek op de dikke ik eigen-
lijk het marktdenken van zijn eigen partij kapittelt: 
“(…) marktdenken, waarbij mensen steeds meer 
elkaars concurrent en dus tegenstander zijn gewor-
den”.

We laten ons hiertoe beter niet verleiden.

"Het hoekje om", zo kopt een artikel van Mar-
greet Fogteloo en Sander Zurhake in De Groene 
Amsterdammer van 28 mei jl. Het stuk beschrijft 
de dreigende ondergang van een kleine, maar 
succesvolle vrouwenkliniek in het spel tussen zie-
kenhuis en zorgverzekeraar. Gynaecologen en de 
zorgmarkt, daar gaat het eigenlijk over.

Recent heeft een vestiging van Bergman Clinics Vrou-
wenzorg in Amsterdam-Zuidoost de deuren geopend. 
Hierbij wordt samengewerkt met het AMC, waarbij is 
afgesproken dat voortaan een gedeelte van de twee-
delijns gynaecologische zorg in de Bergmankliniek 
zal plaatsvinden. In ruil hiervoor zal de zorgverzeke-
raar budget voor derdelijnszorg beschikbaar stellen. 
Tot zover lijkt dit een win-winsituatie. Relatief dure 
tweedelijnszorg wordt verplaatst naar een goedko-
pere locatie, waarbij (een deel van) de opbrengst 
wordt herbesteed aan derdelijnszorg. Goed voor de 
premiebetaler, zegt de zorgverzekeraar. Goed voor 
wetenschap en opleiding, zegt het AMC. En niet te 
vergeten: ook goed voor de aandeelhouders van 
Bergman Clinics.
Ondertussen heeft de nabijgelegen Zuidoost Kliniek 
het nakijken, want zorgverzekeraar Achmea heeft 
besloten hierbij in 2016 geen zorg meer in te kopen. 
Naar eigen zeggen vanwege te dure 'anderhalvelijns-
zorg' in die kliniek. Anders gezegd: er wordt door de 
kleine vrouwenkliniek teveel eerstelijnszorg gedaan, 
die beter en goedkoper door huisartsen zou moeten 
worden uitgevoerd. Deze constatering wordt bestre-
den door de betrokkenen zelf, te weten de directeu-
ren van de Zuidoost Kliniek en de huisartsen in het 
gebied. De kliniek voorziet juist in een behoefte in 
de regio, zeggen zij, omdat vele (allochtone) vrouwen 
de stap naar een huisarts of een (academisch) zie-
kenhuis te groot vinden. Daarbij blinkt de zorg uit in 
kwaliteit en patiënttevredenheid. 
Het artikel roept vragen op. Het beschrijft een voor-
beeld van een belangrijke ontwikkeling in de door 
onze regering gestimuleerde zorgmarkt. De zorgver-
zekeraars zeggen namens de premiebetaler te ijveren 
voor optimale kwaliteit, maar is dat wel zo? Uit hun 
handelwijze blijkt eerder dat zij met name geïnteres-
seerd zijn in kostenreductie. Dat is vooral een kwes-
tie van optellen en aftrekken en niet zozeer van kwa-
liteitsverbetering. Concentratie en transitie van zorg 
zijn de gebruikte toverwoorden. Uit het geschetste 
verhaal wordt echter vooral duidelijk dat de zorgver-
zekeraar de onderlinge concurrentie op kosten aan-
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in memoriam

 Dr. P.A. van Dop (1946-2015)

De reus is geveld

Dr. Peter A. van Dop, 
één van de pioniers van 
de voortplantingsgenees-
kunde in Nederland, is op 
25 april 2015 op 69-jarige 
leeftijd overleden.

Na het behalen van het 
diploma Gymnasium-ß aan 
het Christelijk Lyceum te 
Utrecht, studeerde Peter 
samen met zijn broer Her-

man geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 
Samen volgden ze ook de tropencursus en gingen 
naar Nigeria. Pas na terugkomst zouden hun medi-
sche wegen scheiden. Peter werd gynaecoloog, zijn 
broer chirurg. Peter trouwde met Ena Robijns, die hij 
al van de middelbare school kende. Ze kregen samen 
drie zoons.
Peter werd opgeleid aan de VU onder leiding van 
prof. dr. J. Janssens en prof. dr. J.G. Stolk, en in het 
Catharina ziekenhuis door dr. J.A.M. van Wijck. Nog 
tijdens zijn opleiding behaalde hij de graad van doc-
tor in de geneeskunde aan de VU bij prof. dr. L.A.M. 
Stolte en prof. dr. J. Oort op een andrologisch onder-
werp ('Quantative morphology of the testis of fertile 
and infertile males'). 
In 1980 werd hij er staflid. Onder de bezielende lei-
ding van prof. dr. J. Schoemaker heeft hij zich gesub-
specialiseerd in de voortplantingsgeneeskunde.
In datzelfde jaar woonde hij tijdelijk in Baltimore, 
om aan de John Hopkinsuniversiteit van Howard en 
Georgeanna Jones de kunst van IVF af te kijken. Dit 
pas twee jaar na de geboorte van Louise Brown. Dat 
is de aanloop geweest naar de start van de IVF in de 
VU.
In 1985 gaf hij zijn academische positie op om zich 
als gynaecoloog in het Catharina ziekenhuis te Eind-
hoven te vestigen. Bij zijn aanstelling had hij als 
voorwaarde gesteld dat hij een IVF-centrum mocht 
opzetten. Aldus geschiedde en Peter heeft jaren lei-
ding gegeven aan het IVF programma. In die hoeda-
nigheid participeerde hij in het IVF-evaluatie-onder-
zoek eind jaren 80. Hij was co-auteur van alle 
artikelen over de landelijke IVF-registratie en vele 
artikelen die voortkwamen uit de multicenter-
(promotie)onderzoeken in Nederland. Ook initieerde 
hij eigen onderzoek.
In 1996 nam hij het opleiderschap verloskunde/
gynaecologie in het Catharina ziekenhuis over van 
dr. P.A. de Jong. Hij hanteerde nog het 'meester-gezel'-
principe, was recht door zee, directief, maar voor 
zijn assistenten laagdrempelig toegankelijk. Zijn 

adviezen over de carrièrekeuze ('Als ik jou was, zou 
ik...') kon je maar beter ter harte nemen. Hij kreeg 
meestal gelijk.
Peter was een toegewijd en kundig gynaecoloog. Hij 
heeft bijgedragen aan het geluk van velen. Hij had 
een encyclopedische kennis die niet beperkt bleef tot 
de andrologie of de voortplantingsgeneeskunde.
Peter was een begenadigd redenaar. Zijn betogen 
begonnen steevast met 'zal ik jou eens wat vertel-
len...', of 'nu moet je eens goed luisteren...' En je 
moest van goede huize komen om daar iets tegen in 
te brengen. Als hij zei 'om een lang verhaal kort te 
houden', kon je je borst nat maken, want dan was hij 
nog wel even bezig.
Hij verstond de kunst om op symposia uit zijn rijke 
arsenaal van one-liners en citaten exact die uitspraak 
te kiezen, die in luttele momenten de zaal aan het 
bulderen bracht, maar die anderzijds ook op een feil-
loze wijze de inleiding vormde tot zijn vraag. Zijn uit-
spraken waren glashelder, zoals: 'Geef je alle man-
nen met een kind én met zaad van een bedroevende 
kwaliteit een tientje, dan ben je snel arm.'
Peter was een echte Bourgondiër. Dat ging zelfs zover 
dat hij in Bourgondië een huis kocht. Hier konden 
Ena en Peter hun aangeboren gastvrijheid etaleren. 
Hij genoot enorm van een goed glas wijn en kende 
alle sterrenrestaurants op zijn duimpje. Hij was een 
hartstochtelijke muziekliefhebber, een hobby die hij 
met zijn kinderen deelde. Het liefst zat hij in zijn fau-
teuil de NRC te lezen of een van zijn vele tijdschrif-
ten, of het nu over geneeskunde, ICT, kunst, wijn of 
auto’s ging.
Tijdens zijn actieve loopbaan, maar ook daarna heeft 
Peter zich steeds tomeloos en belangeloos ingezet 
voor de ontwikkeling van het ‘Landelijk Specialis-
tisch Fertiliteit Dossier’ (LSFD). Hij was mede-oprich-
ter en jarenlang penningmeester van de Stichting 
Automatisering Fertiliteit (SAF). Behorend tot de 
denktank van dr. E. Slager was hij één van de vaste 
organisatoren van de Doelencongressen.
In februari 2014 kondigde zich een nare ziekte aan 
die met zekerheid zou overgaan in acute leukemie. 
Hoewel de aandoening steeds meer zijn tol ging 
eisen bleef Peter er nuchter onder. 'Ik heb een jasje 
uitgetrokken, genezen gaat niet meer lukken, maar 
vooralsnog is het glas nog half vol.' Tot het laatst 
bleef hij mentaal sterk en de regie in eigen hand 
houden.
We verliezen in Peter een scherpzinnige en toege-
wijde collega. Een heer van stand, een opvallende 
verschijning, een elegante lange man met hoed. 
We zullen hem blijven herinneren als een groot en 
markant man.

dr. R.S.G.M. Bots, dr. C.J.C.M. Hamilton, dr. A. Verhoeff
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nieuws

H2Olie: studie naar therapeutisch effect HSG

Meer doorgaande zwangerschappen 
met oliehoudend contrastmiddel

Evaluatie van de doorgankelijkheid van de tubae is 
onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek 
(OFO). Hysterosalpingografie (HSG) is een oude en 
veel gebruikte poliklinische tubatest. Alhoewel het 
HSG als diagnostische tubatest is geïntroduceerd, 
wordt er in de literatuur al tientallen jaren over een 
mogelijk therapeutisch effect van een HSG gespro-
ken. Het is niet zeker of dit mogelijke therapeutisch 
effect wordt beïnvloed door het type contrastmiddel 
dat gebruikt wordt. Het Cochrane systematic review 
'tubal flushing for subfertility' (May 2015)1 conclu-
deerde dat een HSG met oliehoudend contrastmid-
del mogelijk leidt tot meer doorgaande zwanger-
schappen vergeleken met niets doen (3 studies, 382 
patiënten, OR  3,59 95% CI 2,06-6,26). Omdat de 
effectiviteit van het gebruik van oliehoudend con-
trastmiddel ten opzichte van waterhoudend con-
trastmiddel, als gevolg van de lage kwaliteit van de 
geïncludeerde studies, onduidelijk was, verrichtten 
wij een grote gerandomiseerde studie naar dit onder-
werp. 

Doel
De H2Olie-studie is een landelijke gerandomiseerde 
multicenterstudie verricht vanuit het Nederlandse 
consortium obstetrie, gynaecologie en fertiliteit. Doel 
van de studie was het evalueren van het effect van 
een HSG met gebruik van oliehoudend contrastmid-
del ten opzichte van een HSG met waterhoudend 
contrastmiddel.

Studiepopulatie 
De studiepopulatie bestond uit subfertiele vrouwen 
tussen 18 en 39 jaar, die een indicatie hadden voor 
een HSG in het kader van het oriënterend fertiliteits-
onderzoek. Exclusiecriteria waren endocrino logische 
stoornissen, een hoog risico op tubapathologie (Chla-
mydia of PID in de voorgeschiedenis, herhaalde 
laparotomieën, tubachirurgie, endometriose) en een 
mannelijke factor (TMSC < 3 x 106 spermatozoa / ml)

Methode
Patiënten werden gerandomiseerd voor het gebruik 
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O wee
Sterrenkijker

De bevalling ging niet vlot, de ontsluiting verliep erg traag. Ik legde aan de aanstaande ouders 
uit dat de ligging ongunstig zou kunnen zijn. Ik vertelde dat een baby, die naar de vloer kijkt, 
soepeler ter wereld komt dan een sterrenkijker. En dat hun baby wel eens een sterrenkijkertje 
zou kunnen zijn. Toen uiteindelijk hun zoon geboren was, gewoon in achterhoofdsligging met het 
achterhoofd voor, moest ik mijn theorie bijstellen. ‘Het was toch geen sterrenkijker’ zei ik. Meneer 
was het beslist niet met me eens. Wat bleek? Ik bedoelde het heelal en hij een ander sterretje…

Anoniem (eerstejaars arts-assistent in opleiding)

Redactie Ank Louwes en Mieke Kerkhof. Zelf iets opmerkelijks, grappigs, wetenswaardigs, ontroerends meegemaakt? Stuur uw 
tekst naar m.kerkhof@jbz.nl onder vermelding van O wee. Beperk u tot ongeveer 120 woorden. De redactie behoudt zich het recht 
voor om wijzigingen aan te brengen, die de leesbaarheid van het stukje optimaliseren.

Rectificatie NTOG 5

Onder de bijdrage van dr. S. Veersema in de 
rubriek Actueel, NTOG 2015#5, bladzijde 227, 
getiteld Erin Brockovic II staat – per abuis – dat 
de auteur verklaart dat er geen sprake is van 
belangenverstrengeling. Dit is onjuist, de auteur heeft 
verklaard dat hij lid is van de Essure Confirmation 
Panel en consultant van Bayer Healthcare b.v. 
Onze excuses voor deze omissie.

van oliehoudend contrastmiddel (Lipiodol UF®) 
versus waterhoudend contrastmiddel (Telebrix Hys-
tero®) tijdens het HSG. De primaire uitkomstmaat 
was het aantal doorgaande zwangerschappen zes 
maanden na HSG. Voor deze studie moesten 1080 
patiënten geïncludeerd worden om een verschil van 
7% in doorgaande zwangerschappen aan te tonen in 
het voordeel van het gebruik van oliehoudend con-
trastmiddel, over een verwacht aantal doorgaande 
zwangerschappen van 18% na HSG met waterhou-
dend contrastmiddel (power 80%, alpha 0,05). 

Resultaten
Tussen februari 2012 en november 2014 werden 1119 
vrouwen in deze studie geïncludeerd; 557 vrouwen 
ondergingen een HSG met oliehoudend contrastmid-
del en 562 vrouwen met waterhoudend contrastmid-
del. Op dit moment hebben we volledige follow-up 
data van 990 patiënten (498 gerandomiseerd voor 
oliehoudend contrastmiddel en 492 gerandomi-
seerd voor waterhoudend contrastmiddel). Het aan-
tal doorgaande zwangerschappen bedraagt 188/498 
(37,8%) na gebruik van oliehoudend middel versus 
139/492 (28,3%) na waterhoudend middel (relatieve 
risico 1,34 (95% CI 1,12-1,60)) in het voordeel van 
het gebruik van oliehoudend middel. Ook de tijd tot 
doorgaande zwangerschap was significant korter na 
gebruik van oliehoudend contrastmiddel vergeleken 
met waterhoudend contrastmiddel (zie figuur 1). Er 
werd geen verschil gevonden in aantal miskramen, 
EUGs en adverse events tussen beide groepen. Ook 
het aantal beiderzijds doorgankelijke tubae, unilate-
rale occlusies en bilaterale occlusies verschillen niet.

Auteurs
drs. K. Dreyer, drs. M.A.T. Berghuis, dr. V. Mijatovic, 
dr. M. Goddijn, dr. H.R. Verhoeve, dr. A. Hoek, 
dr. P. Bourdrez, dr. A. Nap, dr. A. Hooker,  
dr. J.P. de Bruin, dr. M. van Hooff, dr. E. Scheenjes, 
dr. P.G.A. Hompes, prof. dr. B.W.J. Mol

Conclusie
In subfertiele vrouwen leidt een HSG met oliehou-
dend contrastmiddel tot meer doorgaande zwanger-
schappen gedurende de eerste zes maanden vergele-
ken met het gebruik van waterhoudend middel. Het 
spoelen van de eileiders met oliehoudend contrast-
middel moet aan alle subfertiele vrouwen aangebo-
den worden tijdens het OFO.

Referenties
1 Mohiyiddeen, L., A. Hardiman, C. Fritzgerald et al. Tubal 

flushing for subfertility. Cochrane Database Syst Rev. May 
2015.
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opleiding

Vanaf de introductie in 2007 wordt het structu-
reel echoscopisch onderzoek (SEO) voornamelijk 
in de eerste lijn uitgevoerd. De gynaecoloog raakt 
betrokken als een afwijking wordt waargenomen. 
Scholing en hands-on-training in het SEO ont-
breekt voor hen. Het Erasmus MC heeft voor deze 
doelgroep een masterclass SEO opgezet. Sinds 
de start in 2007 hebben 73 cursisten (uit 50% van 
de Nederlandse ziekenhuizen) deze masterclass 
gevolgd. Voor het behalen van een SEO-certifi-
caat zijn vijf goedgekeurde logboeken en een met 
goed gevolg afgelegd theorie- en praktijkexamen 
vereist. Van de cursisten behaalde 70% het SEO-
certificaat. Wij doen verslag van de opzet van de 
masterclass, de behaalde resultaten en de erva-
ring van de cursisten.

Inleiding
Op 24 oktober 2005 stuurt minister Hoogervorst 
een brief aan de Tweede Kamer met betrekking tot 
het RIVM-rapport Perinatale sterfte.1 Hierin heeft hij 
vastgelegd dat het tweede trimester echoscopisch 
onderzoek onderdeel gaat uitmaken van standaard 
zorg. In navolging hiervan wordt sinds 1 januari 2007 
aan alle zwangere vrouwen het structureel echosco-
pisch onderzoek (SEO) aangeboden, de zogenaamde 
twintigwekenecho, om de foetus op spina bifida en 
andere aangeboren afwijkingen te onderzoeken. De 
organisatie van dit screeningsprogramma ligt in han-
den van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van 
het RIVM 2 en wordt uitgevoerd door de eerste en 
tweede lijn. De onderzoeker die het SEO uitvoert kan 
radiodiagnostisch-laborant, verloskundige, basisarts 
of gynaecoloog zijn. In elk geval dient diegene die 
het onderzoek doet SEO-gecertificeerd te zijn en een 
individuele overeenkomst te hebben met een van de 
acht regionale centra voor prenatale screening. Indien 
bij een SEO afwijkingen gevonden worden, wordt de 
zwangere verwezen naar een (derdelijns-) centrum 
voor prenatale diagnostiek. Wanneer een afwijking 

Masterclass Structureel Echoscopisch Onderzoek voor de gynaecoloog

Certificering na hands-on-onderwijs

dr. T.E. Cohen-Overbeek   arts prenatale geneeskunde
drs. M.H. Husen-Ebbinge   arts prenatale geneeskunde
drs. E.M. Schoonderwaldt   arts prenatale geneeskunde
prof. dr. E.A.P. Steegers   hoogleraar
dr. A.T.J.I. Go   gynaecoloog-perinatoloog
Allen Erasmus MC, Rotterdam 

bevestigd wordt, ligt de zorg voor de zwangere in de 
tweede of derde lijn. Dit is afhankelijk van het soort 
en de ernst van de afwijking. 

De tijd dat de opleiding tot gynaecoloog vooral 
geschiedde via de methode see one, do one, teach 
one, ligt ver achter ons. Maar het is ook niet zo dat 
de opleiding een cursus is bestaande uit 'het behalen 
van deelcertificaten'. Uitvoering van echoscopisch 
onderzoek behoort tot de basisvaardigheden van een 
algemeen gynaecoloog. Het behalen van een SEO-
certificaat is geen opleidingseis. Toch ligt het voor de 
hand dat gynaecologen (met aandachtsgebied verlos-
kunde) aantoonbare kennis en kunde hebben op het 
gebied van het SEO en foetale congenitale afwijkin-
gen en kennis hebben van de waarde van de bevin-
dingen, zowel wat betreft differentiaaldiagnose als 
wat betreft testeigenschappen. De eerste lijn verwijst 
patiënten, bij gevonden echoscopische afwijkingen 
immers door naar de gynaecoloog. Bovendien voert 
de gynaecoloog bij reguliere zwangerschapscontro-
les zogenaamde groei-echo’s uit, waarbij onverwacht 
afwijkingen gevonden kunnen worden. 

Omdat het systeem niet voorziet in SEO-scholing 
voor gynaecologen organiseert de afdeling Verlos-
kunde en Prenatale Geneeskunde van het Erasmus 
MC sinds 2007 een masterclass voor gynaecologen 
en artsen in opleiding tot gynaecoloog, waarbij een 
certificaat kan worden behaald bij succesvolle afron-
ding. Uniek aan deze masterclass is dat hands-on 
onderwijs een belangrijk onderdeel vormt, waarbij 
de deelnemer individueel instructies en feed back 
krijgt. Aanvankelijk was de masterclass opgezet voor 
de eigen regio Zuid-West Nederland, maar vanaf de 
tweede masterclass bleek er belangstelling vanuit het 
hele land te bestaan. In dit stuk presenteren wij de 
opzet van de masterclass en de resultaten van een 
dergelijke scholing voor gynaecologen.
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Masterclass en cursisten
De masterclass bestaat uit theoretisch onderwijs, 
praktisch hands-on-onderwijs, het maken van eigen 
logboeken van een SEO en wordt afgesloten met een 
theorie- en een praktijkexamen. 
1.  In het theoretische deel wordt op één avond naast 

de techniek en systematiek van het onderzoek ook 
de prevalentie (tabel 1), presentatie en detectiemo-
gelijkheden van veel voorkomende afwijkingen en 
sonomarkers 3-5 besproken.

2.  In het praktische deel worden gedurende drie mid-
dagen steeds drie verschillende zwangeren onder-
zocht. Een ervaren prenatale arts of perinatoloog 
begeleidt twee cursisten die individueel hands-on 
ondersteuning en uitleg krijgen hoe tot optimale 
vlakken en beeldvorming te komen. Deze midda-
gen worden afgesloten met een bespreking waarbij 
alle structurele afwijkingen die in de voorafgaande 
week in het Erasmus MC zijn gezien, de revue 
passeren. Dit omvat ongeveer dertig afwijkingen, 
waarbij de presentatie van de afwijking en het 
afgesproken beleid uitgebreid aan bod komt. 

3.  Voor het behalen van een SEO-certificaat moeten 
vijf logboeken van een SEO ter goedkeuring worden 
ingeleverd. Een logboek bestaat uit de 25 afbeel-
dingen van vooraf gedetermineerde doorsnedes en 
metingen die bij dit onderzoek zijn gemaakt. Dit 
betekent dat buiten de tijd in het Erasmus MC de 
cursisten nog minimaal 10 uur extra moeten reke-
nen om hun logboeken te maken. Een ingestuurd 
logboek wordt meestal binnen 48 uur geretour-
neerd met opmerkingen bij de afbeeldingen die 
niet aan de voorgeschreven eisen voldoen. Hierdoor 
krijgt de cursist persoonlijke terugkoppeling en een 
goed beeld van zijn of haar prestaties. Het voordeel 
is dat een ieder tips en tricks op maat krijgt. 

4.  De cursus wordt afgesloten met een theorie- en 
praktijkexamen dat wordt afgenomen door externe 
onafhankelijke examinatoren. In de praktijk zijn 
dit ervaren prenatale artsen of perinatologen uit 

andere Universitair Medische Centra. Cursisten 
krijgen tevens deze laatste dag de gelegenheid 
afwijkingen te scannen op een fantoom en partici-
peren in een werkgroep waarbij het beleid bij ver-
schillende afwijkingen aan de orde komt. 

5.  Het SEO-certificaat volgt als alle onderdelen met 
goed gevolg zijn afgelegd. Alle geslaagde cursisten 
worden geregistreerd bij de Fetal Medicine Foun-
dation 6. De Fetal Medicine Foundation is een inter-
nationale organisatie die zich onder meer bezig 
houdt met onderzoek en training op het gebied van 
prenatale geneeskunde en het behaalde certificaat 
voor het echoscopisch twintigwekenonderzoek is 
zo op internet op te zoeken. Voor gynaecologen die 
in het buitenland gaan werken biedt dit een extra 
voordeel. Degenen die geslaagd zijn zijn eveneens 
geregistreerd op de website van het Erasmus MC. 
(www.erasmusmc.nl/geslaagden-masterclass-SEO)

Inmiddels zijn twaalf cursussen georganiseerd met in 
totaal 73 deelnemers (figuur 1), assistenten in oplei-
ding tot specialist (AIOS), gynaecologen, fellow’s peri-
natologie en enkele perinatologen. Prenataal-artsen, 
AIOS en gynaecologen uit eigen ziekenhuis werden 
niet meegenomen in deze analyse. Op verzoek van 
gynaecologen uit de tweedelijnsklinieken was voor 
vier kliniekartsen en een arts-echoscopist ook deel-
name aan de cursus toegestaan. De ervaringsjaren 
van de gynaecologen varieerden tussen 0 en 25 jaar. 

Van de in totaal negentig Nederlandse ziekenhuizen 
waren deelnemers afkomstig uit 43 klinieken, waar-
onder vier academische ziekenhuizen, negentien 
opleidingsklinieken en twintig niet-opleidingsklinie-
ken. De resultaten van de masterclass zijn gepresen-
teerd in figuur 2. Het merendeel slaagde voor het 
theoretische examen. Van de 73 deelnemers waren 
21 niet in staat vijf complete, goedgekeurde logboe-
ken te maken waardoor zij niet mochten deelnemen 
aan het praktijkexamen.

Tabel 1. Prevalentie van ernstige structurele afwijkingen, (incl. levend- en doodgeborenen en termineringen) 
en detectiepercentage tijdens prenataal echoscopisch onderzoek. Gebaseerd op Eurocat cijfers.3,4 

Orgaansysteem Prevalentie per 10.000 
geboortes, periode 2007-2011

Prevalentie exclusief 
chromosoomafwijkingen

Prenatale detectie exclusief 
chromosoomafwijkingen

Anencefalie  2,7  2,6 97%

Spina bifida  4,3  4,2 83%

Hydrocefalie  4,8  4,4 75%

Cheilognato(palato) schisis  8,1  7,6 52%

Hypoplastisch linker hart  2,3  2,1 73%

Transpositie grote vaten  3,0  2,9 42%

Hernia diafragmatica  2,3  2,1 57%

Gastroschisis  2,4  2,4 92%

Omphalocele  2,5  1,8 83%

Bilaterale renale agenesie  0,9  0,9 89%

Urethra kleppen  0,7  0,7 81%

Klompvoeten  9,2  8,7 41%

Ledemaat verkorting  4,9  4,5 51%
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Grotendeels kwam dit door gebrek aan tijd in de 
eigen kliniek om zich in het echoscopisch onder-
zoek op SEO-niveau te bekwamen. Om vijf compleet 
goedgekeurde logboeken te maken, hadden de cur-
sisten een mediaan van zes met een range van vijf 
tot dertien logboeken nodig (figuur 3). Twee cursis-
ten zakten voor het praktijkexamen en uiteindelijk 
behaalden 51 cursisten (70%) het certificaat. Twee 
AIOS, een fellow perinatologie, een perinatoloog en 
achttien gynaecologen begonnen met de cursus maar 
konden deze niet volledig of met goed gevolg afron-
den. 

Evaluatie
Landelijk blijkt er behoefte te zijn aan intensieve 
scholing met aantoonbaar resultaat op het gebied 
van SEO voor gynaecologen, getuige het aantal deel-
nemers werkzaam in ongeveer 50% van de Neder-
landse ziekenhuizen. Deze 50% is gelijkelijk verdeeld 
over de UMC’s, opleidings- en niet-opleidingskli-

nieken. Het SEO wordt aan alle zwangere vrouwen 
aangeboden. Als er een afwijking wordt gevonden, 
leidt dit meestal tot veel onrust en onzekerheid bij 
de zwangere en haar partner. Het is belangrijk dat 
de eigen gynaecoloog, of de gynaecoloog naar wie de 
patiënte wordt doorverwezen, kennis heeft van de 
testeigenschappen, afwijkingen en differentiaaldiag-
nose per orgaansysteem. Alhoewel verwijzing naar 
een gespecialiseerd centrum geïndiceerd is, speelt de 
eigen gynaecoloog een belangrijke rol, onder andere 
in de begeleiding van patiënte.

Deze cursus is intensief, zowel voor cursist als voor 
begeleiders. Het doel is enerzijds de theoretische 
kennis te versterken, anderzijds dat de cursist het 
onderzoek op niveau met onder andere hands-on 
onderwijs in echoscopie leert uitvoeren. Hiertoe 
wordt persoonlijke scholing en feedback gegeven. 
We hebben de cursisten gevraagd de masterclass op 
de verschillende onderdelen te beoordelen (figuur 

Gynaecoloog 43% 

Perinatoloog 4%

Fellow Perinatologie 6%

AIOS 15%

Kliniekarts 4% Arts echoscopist 1%

Figuur 1. Cursisten ingedeeld naar professionele achtergrond. Legende; AIOS, arts in opleiding tot specialist 

Figuur 2. Resultaat van de individuele onderdelen van de Masterclass SEO.  
Legenda: SEO, structureel echoscopisch onderzoek.
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Aantal logboeken per persoon

gere aangeboden wordt en 95% 7 gebruik maakt van 
de test, is het waarschijnlijk dat de algemene gynae-
coloog met enige regelmaat een patiënte treft die 
geconfronteerd wordt met een afwijkende bevinding 
bij het SEO. Daarbij is het echoscopisch onderzoek 
een vast onderdeel van de zwangerschapscontrole. 
Het echo-apparaat staat in de spreekkamer. Foetale 
groei meten, foetale hartactie vaststellen en hoeveel-
heid vruchtwater beoordelen zijn daar voorbeelden 
van. Bij deze onderzoeken kunnen ook afwijkingen 
van de foetus gevonden worden. Het is belangrijk dat 
de gynaecoloog dan aantoonbaar vertrouwd is met 
de uitvoering van het foetaal echoscopisch onder-
zoek.
Aan deze SEO-masterclass blijkt nog steeds behoefte 
te zijn. Zojuist is de veertiende cursus afgerond en is 
er nog een wachtlijst. In de huidige opleiding, zeker 
in de aandachtstage perinatologie worden assisten-
ten in opleiding (AIOS) aangemoedigd het SEO-certi-
ficaat te behalen. Andere opleidingsklinieken dan het 

4). Hieruit komt naar voren dat juist de persoonlijke 
feedback hoog gewaardeerd wordt. Het blijkt lastig 
te zijn om de hele cursus af te ronden, 70% voltooit 
de cursus met goed gevolg. Vooral gynaecologen in 
de tweede lijn lukt het vaker niet de logboeken in te 
leveren. Als de logboeken wel ingeleverd en goedge-
keurd worden, slaagt de cursist vrijwel altijd voor het 
praktijkexamen. 

Toch hoeft participatie niet zinloos te zijn. Gynae-
cologen die het SEO niet primair uitvoeren, hebben 
er wel behoefte aan om vertrouwd te zijn met het 
onderzoek maar hebben waarschijnlijk minder moti-
vatie om veel tijd aan het praktische deel te beste-
den. Het theoretische deel volgen met behalen van 
theoretisch examen, heeft al voordeel. Het kunnen 
verschaffen van adequate informatie en het zich ver-
trouwd voelen met foetale echoscopie is van grote 
waarde voor counseling en begeleiding van de zwan-
gere. Vanwege het feit dat het SEO aan iedere zwan-

Figuur 3. Aantal logboeken gemaakt voordat 5 compleet goedgekeurde logboeken waren vervaardigd.
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Figuur 4. Beoordeling van de verschillende aspecten van de Masterclass met een kwalificatie van 1 (onvoldoende) tot 
maximaal 3 (uitstekend)
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Samenvatting
Vanaf de introductie in 2007 wordt het Structureel 
Echoscopisch Onderzoek (SEO) voornamelijk in de 
eerste lijn uitgevoerd. De gynaecoloog raakt betrok-
ken als een afwijking wordt waargenomen. Scholing 
en hands-on-training in het SEO ontbreekt voor hen. 
Gynaecologen (met aandachtsgebied verloskunde) 
worden wel geacht aantoonbare kennis en kunde te 
hebben op het gebied van het SEO en foetale con-
genitale afwijkingen alsmede kennis van de waarde 
van de bevindingen, zowel wat betreft differenti-
aaldiagnose als wat betreft testeigenschappen. Het 
Erasmus MC heeft een masterclass SEO opgezet, 
waarbij een certificaat behaald kan worden. Sinds 
de start in 2007 hebben 73 cursisten (uit 50% van 
de Nederlandse ziekenhuizen) deze masterclass-
gevolgd. Voor het behalen van een SEO-certificaat 
zijn vijf goedgekeurde logboeken en een met goed 
gevolg afgelegd theorie- en praktijkexamen vereist. 
70% van de deelnemende gynaecologen behaalde 
het SEO-certificaat. Wij doen verslag van de opzet 
van de masterclass, de behaalde resultaten en de 
ervaring van de cursisten. 

Trefwoorden
SEO, certificaat, training, echoscopie, onderwijs, 
gynaecoloog, 

Summary
Since its introduction in 2007 the twenty-week ano-
maly scan has been carried out as a screening tool 
by midwives and ultrasonographers. If congenital 
malformations are detected, patients are referred 
to centers for prenatal medicine and the manage-
ment of the pregnancy is transmitted to the obste-
trician. In the Netherlands structural education for 
the twenty week anomaly scan including hands-
on training for obstetrics and gynecology residents 
and obstetricians is absent. For this reason the 

department of prenatal medicine of the Erasmus 
MC, University Medical Center Rotterdam started 
a masterclass for the twenty week anomaly scan. 
Participants receive a certificate when they com-
plete the masterclass succesfully. This includes the 
submission of five positive evaluated  logbooks of 
a twenty-week anomaly scan and passing of a the-
oretical and practical examination. Since the start 
in 2007, 73 doctors, working dispersed over 50% 
of the Dutch hospitals, attended the masterclass. 
70% of the participating  gynecologists finished the 
course successfully. We report the design and the 
results of the course, and the evaluation by the par-
ticipants.

Keywords
twenty-week anomaly scan, certificate, training, 
ultrasound, education, obstetrician
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Belangenverstrengeling
De auteurs zijn organisatoren van deze SEO-mas-
terclass. Cursisten betalen voor deelname aan de 
cursus. Het cursusgeld wordt betaald aan de afde-
ling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde van het 
Erasmus MC. 

Erasmus MC bieden hun AIOS en fellows perinatolo-
gie ook een SEO-opleiding met behalen van certifi-
caat aan. Tevens denken de auteurs dat er behoefte 
is aan een geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO) 
cursus. Organisatie van een twee daagse theoreti-
sche cursus is in voorbereiding. In deze cursus ligt 
het accent op congenitale afwijkingen met nadruk 
op de echoscopische bevindingen en foetale antena-
tale controles, gekoppeld aan de behandeling van de 
neonaat door de kinder(sub)specialisten.
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zorgen en bezwaren in kaart gebracht, en voorstel-
len geleverd aan nationale en internationale over-
heden. De voornaamste kritieken waren verbonden 
met de beperkte klinische validiteit en utiliteit van de 
meeste verkochte tests 15-19, de mogelijke psychosoci-
ale impact op de gebruikers 20,21, de afwezigheid van 
een zorgverlener bij een testaanvraag en interpreta-
tie van het testresultaat 22, de afwezigheid van pre- 
en post-test counseling, de mogelijke impact op het 
gezondheidszorgsysteem 23, het ongepast genetisch 
testen van minderjarigen 24,25 en het uitvoeren van 
onderzoek.26 In het licht van deze zorgen werden 
verschillende voorstellen uitgewerkt om de proble-
matiek aan te pakken. In dit artikel bieden we een 
overzicht van de voorstellen en lichten we een aantal 
ontwikkelingen in dit domein toe.

Informatie en communicatie
In verschillende documenten wordt gewezen op het 
belang om burgers voldoende te informeren over de 
beperkingen van genetische zelftests. De Nuffield 
Council of Bioethics raadde bijvoorbeeld aan “that 
appropriate publicly-funded health service websites 
should include general information for the public 
about direct-to-consumer genetic profiling services 
provided by commercial companies. This informa-
tion should include reference to: potential risks and 
benefits; any difficulties with establishing clinical 
validity; the possibility of finding out about conditi-
ons for which treatment is not available; the special 
case of children; and whether it could be necessary 
for consumers to inform life, mortgage or travel insu-
rance companies of the results of any tests, either 
at the time or in the future. We further recommend 
that governments should require details about where 
to find this information to be included in the adver-
tising and information provided by companies sel-
ling genetic profiling services in their countries.”27 

In de afgelopen jaren zijn er ook verschillende fol-
ders ontwikkeld met dat doel.28,29

In dit kader is het ook relevant de verwijzen naar een 
folder van de Raad van Europa die gepoogd heeft 
om 'algemene en objectieve informatie te geven over 
genetische testen.' De folder werd vertaald in 30 
talen.30 

Genetische zelftests zijn sinds enkele jaren in toe-
nemende mate toegankelijk via internet. Deze 
ontwikkeling plaatst beleidsmakers voor belang-
rijke uitdagingen. Meer evenwichtige informa-
tie over mogelijkheden en beperkingen van deze 
genetische tests, stimulering van zelfregulering, 
kanalisering door artsen of kwaliteitscontrole 
vóór marktintroductie zijn enkele van de voorge-
stelde strategieën.

Inleiding
Sinds 2007 zijn verschillende commerciële bedrijven 
gestart met het adverteren en verkopen van geneti-
sche tests via internet. Internationaal werd deze ont-
wikkeling vaak omschreven als ‘direct to consumer 
genetic tests’. In deze bijdrage gebruiken we de term 
genetische zelftests en om naar het fenomeen te ver-
wijzen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om bedrij-
ven die genetische tests adverteren voor het grote 
publiek en deze te koop aanbieden via hun website. 
Daarnaast zijn er ook bedrijven die genetische tests 
adverteren bij de consument, maar een voorschrift 
van een arts vragen alvorens een test daadwerkelijk 
uit te voeren. Ook deze laatste en meer recente ont-
wikkeling is niet onbesproken.1

Het palet aan genetische zelftests dat via internet 
verkrijgbaar is, is zeer uitgebreid. De tests kunnen 
zowel gezondheidsgerelateerde informatie als andere 
informatie aanreiken.2 In het bijzonder gaat het om 
informatie over dragerschap, risico’s voor multifac-
toriële aandoeningen, farmacogenetica, lifestyle, 
vaderschap, genealogie... Tot voor kort werd de 
genoomanalyse uitgevoerd via een gerichte analyse 
van bepaalde genen of via een genoombrede analyse 
van meer dan een miljoen SNP's (single nucleotide 
polymorphisms). Sinds kort biedt een aantal bedrij-
ven ook een exoomanalyse of een totale genoomana-
lyse aan.

De ontwikkeling van genetische zelftests heeft geleid 
tot heel wat kritiek vanuit verschillende hoeken. 
Zowel professionele verenigingen 3-7, nationale bio-
ethische comités 8-11 als (inter)nationale adviesor-
ganen 12-14 hebben zich over de thematiek gebogen, 

On-line genetische zelftest
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Tegelijk werden ook initiatieven genomen om zorg-
verleners te informeren over dit thema. Zo werd ook 
een decision-tool ontwikkeld die huisartsen moet 
ondersteunen wanneer ze in aanraking komen met 
patiënten die een zelf verkregen testresultaat mee-
brengen naar een zorgverlener.31 De nadruk op infor-
matieverlening voor consumenten en zorgverleners is 
heel belangrijk gezien het feit dat een aanbod via het 
internet heel moeilijk te reguleren valt.

Zelfregulering stimuleren
Aangezien een internetfenomeen moeilijk te regule-
ren valt, heeft een aantal commentatoren gewezen 
op het belang van zelfregulering.32 Om een zelfre-
gulering van deze markt te ondersteunen, ontwik-
kelde de Human Genetics Commission in het Ver-
enigd Koninkrijk een reeks kwaliteitsstandaarden 
waaraan dergelijke bedrijven moeten voldoen. Dit 
gebeurde samen met een aantal bedrijven in deze 
markt. Dit document 12 besprak onder andere mini-
mumstandaarden voor marketing en advertenties, 
informatieverlening naar consumenten, counselling, 
geïnformeerde toestemming, data protectie, gebruik 
van stalen en procedures klachtenbehandeling. 
De impact van dit document bleef echter beperkt. 
Bovendien gaf het document geen antwoord op een 
aantal fundamentele vragen bij genetische zelftests. 
Zo bleef het thema van kwaliteitscontrole op het aan-
bod van genetische zelftests onbesproken. Tests met 
een gebrekkige predictieve waarde, tests met grote 
aantallen vals-positieve of vals-negatieve testresul-
taten of tests zonder klinische utiliteit konden onge-
stoord verder aangeboden worden.
Niettemin moeten we vaststellen dat zelfregulering 
zich inderdaad ontwikkelt binnen de markt van 
genetische zelftests. Heel wat bedrijven 2 zijn gestopt 
met het aanbieden van hun tests. Sommige bedrijven 
hebben ook bewust het model van verkoop recht-
streeks aan de consument gestaakt en hanteren nu 
een model van rechtstreeks adverteren bij de con-

sument. Daarbij zetten ze consumenten aan om hun 
arts aan te spreken en deze een test te laten voor-
schrijven. Ironisch genoeg zou het origineel direct-to-
consumer model, binnen de reguliere gezondheids-
zorg, op die manier kunnen verdampen.

Genetische tests op voorschrift van een arts
Een vaak genoemde strategie om het aanbod van 
genetische zelftests beter te controleren, is om gene-
tische zelftests in te kaderen in een klinische context 
en elke genetische test te koppelen aan een voor-
schrift van een arts. Dit model bestaat reeds in ver-
schillende Europese landen.33 Zo is het in Duitsland, 
Frankrijk en Portugal bijvoorbeeld wettelijk verplicht 
dat elke genetische test die wordt uitgevoerd, voorge-
schreven is door een arts. Op Europees niveau heeft 
het Europees Parlement recent ook een soortgelijk 
voorstel gedaan bij de besprekingen van Europese 
wetgeving met betrekking tot medische hulpmid-
delen voor in-vitrodiagnostiek (i.e. de zogenaamde 
IVD Regulation).34 In het voorstel staat ook dat het 
adverteren van tests waarvoor een voorschrift van 
een arts nodig is, verboden is. Of dit voorstel er door 
komt, hangt af van onderhandelingen met de Euro-
pese Raad. Alhoewel een dergelijke kanaliserings-
plicht een aantal voordelen biedt, heeft het ook een 
aantal inherente problemen. Een belangrijke vraag is 
of alle genetische tests wel gelijkgesteld kunnen wor-
den. Niet alle genetische tests hebben een even grote 
klinische of psychosociale impact. De vraag kan dan 
ook gesteld worden of de drempel tot sommige gene-
tische tests niet onterecht verhoogd wordt. Boven-
dien lijkt men vaak uit te gaan van een genetische 
exceptionalisme en kan men zich de vraag stellen of 
het wel verantwoord is om heel specifiek genetische 
tests te reguleren, maar weinig of geen aandacht te 
hebben voor andere tests die een even grote of gro-
tere klinische of psychosociale impact kunnen heb-
ben (zoals bijvoorbeeld een HIV-test). Verder is het 
zo dat in heel wat landen genetische tests aange-
vraagd kunnen worden door genetische counsellors. 
Dit zijn geen artsen, maar zij hebben wel een dege-
lijke scholing in klinische genetica genoten. Een te 
stringente wetgeving zou mogelijk nefast kunnen zijn 
in deze context. Ontwikkelingen in de farmacogene-
tica zouden ook kunnen leiden tot de inclusie van 
andere zorgverleners zoals apothekers in de provisie 
van genetische tests, maar hierdoor bemoeilijk wor-
den. Tenslotte blijft het probleem dat artsen hierbij 
in de rol van gatekeeper gedwongen worden. Dit is 
niet altijd een gemakkelijke rol in een context waarin 
druk van patiënten om bepaalde interventies te wil-
len ontvangen, kan toenemen. Ook hebben we reeds 
waargenomen dat sommige bedrijven actief samen-
werken met bepaalde artsen en geïntereseerde con-
sumenten doorstuurt naar ‘welwillende’ artsen.
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beroep doen op een arts. Dit is echter geen garantie 
dat de resultaten via een arts worden ontvangen of 
toegelicht. Op Europees niveau wordt mogelijk een 
kanaliseringsplicht via een arts geïntroduceerd voor 
genetische tests en een verbod geïntroduceerd op het 
adverteren van genetische tests. Op Europees niveau 
ziet men echter nog te weinig inspanningen om de 
kwaliteit en zinvolheid van genetische tests te eva-
lueren alvorens ze op de markt worden gebracht.36
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Kwaliteitscontrole van genetische tests
Op dit ogenblik is de controle bij het op de Europese 
markt brengen van genetische tests zo goed als niet 
bestaand. Genetische tests worden geclassifeerd als 
'laagrisico' medische hulpmiddelen en bedrijven kun-
nen tests op de markt brengen via een procedure 
van zelf-certificatie.35 In de context van de onder-
handelingen over de nieuwe reeds genoemde Euro-
pese wetgeving met betrekking tot medische hulp-
middelen voor in-vitrodiagnostiek ziet men dat meer 
nadruk komt te liggen op kwaliteiscontrole voordat 
producten op de markt worden gebracht. Alhoewel 
er ongetwijfeld meer waarde zal worden gehecht aan 
de evaluatie van de klinische evidentie die een test 
onderbouwt, blijft het een inherente zwakte van de 
huidige en wellicht nieuwe Europese wetgeving dat 
geen appreciatie of evaluatie zal plaatsvinden van de 
klinische utiliteit van een nieuwe test. Zolang een test 
doet wat een producent zegt dat deze doet, zal een 
test op de markt gebracht kunnen worden. De evalu-
atie van medische hulpmiddelen kan niet vergeleken 
worden met de veel striktere evaluatie van genees-
middelen, waarbij de potentiële waarde en mogelijke 
bijwerkingen van een product geëvalueerd moeten 
worden voordat ze op de markt kunnen komen. Het 
is onwaarschijnlijk dat op Europees vlak een verbod 
op bepaalde genetische zelftests zou kunnen wor-
den uitgevoerd op de manier zoals de Food and Drug 
Administration (FDA) deed met 23andme in novem-
ber 2013. De FDA verbood de test op basis van twijfel 
over de kwaliteit van de test. Bovendien vond de FDA 
het onverantwoord dat de consument wel informatie 
kreeg over een honderdtal mogelijke aandoeningen, 
maar nauwelijks advies over wat hij met die infor-
matie moest of kon doen. Het gebrek aan medische 
follow-up van de consument gaf voor de FDA mee de 
doorslag. 23andme stopte de verkoop van zijn test in 
de Verenigde Staten, maar startte recent met cam-
pagnes in Canada en een aantal Europese landen.

Besluit
De genetische zelftest heeft geleid tot heel wat maat-
schappelijke discussies waarin zowel de wenselijk-
heid als problematische aspecten besproken wer-
den. In dit artikel werden enkele vaak genoemde 
beleidsstrategieën doorgenomen om met genetische 
zelftests om te gaan. Het aanbieden van degelijke 
informatie over de mogelijkheden en beperkingen 
van genetische zelftests aan zorgverleners en con-
sumenten is daarbij een efficiënte strategie. Het sti-
muleren van zelfregulering door kwaliteitsstandaar-
den te ontwikkelen heeft niet het gewenste resultaat 
opgebracht, maar er heeft zich duidelijk wel een zelf-
regulering ontwikkeld. Naast het verdwijnen van ver-
schillende bedrijven zien we ook dat verschillende 
bedrijven zijn overgegaan naar adverteren voor gene-
tische tests in plaats van het verkopen ervan. Voor 
het ontvangen een testkit moeten consumenten een 
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Samenvatting
Dit artikel beschrijft de recente ontwikkeling van 
genetische zelftests die via het internet toegankelijk 
zijn en bespreekt een aantal mogelijke beleidsop-
ties die werden voorgesteld: het aanbod van even-
wichtige en genuanceerde informatie over gene-
tisch zelftests voor consumenten en zorgverleners, 
de stimulering van een zelfregulering, een kanalisa-
tieplicht via een arts, en de kwaliteitscontrole alvo-
rens ze op de markt worden gebracht. 

Trefwoorden
Genetica, internet, beleid

Summary
This article provides an overview of direct-to-con-
sumer genetic tests that are currently being sold 
over the internet and describes various policy stra-
tegies that have been proposed: the provision of 
adequate and balanced information on direct-to-
consumer genetic tests to consumers and health 
professionals, the stimulation of self-regulation, the 
introduction of a medical prescription model and a 
premarket test assessment.
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midden onderin de buik en waterige diarree zonder 
bloedbijmenging. Ze was niet misselijk. Bij de trac-
tusanamnese had ze geen klachten van mammae, 
kuiten, longen of huid. Bij onderzoek werd een zieke 
vrouw gezien, ze was bleek en rillerig, maar goed 
aanspreekbaar. Onderzoek van het abdomen: nor-
male peristaltiek, wisselende tympanie en een zeer 
drukpijnlijke uterus, tot één vinger onder de navel. 
Er was geen sprake van defense musculaire. De 
perineumruptuur zag er rustig uit. De lochia waren 
opvallend riekend. Bij de transvaginale echo was het 
cavum uteri leeg. Onderzoek van pulmones, mam-
mae en kuiten leverde geen afwijkingen op. De vitale 
parameters en de belangrijkste bevindingen van het 
laboratoriumonderzoek staan vermeld in tabel 1. Het 
hemoglobinegehalte, de stolling, de leverfuncties en 
elektrolyten waren ongestoord. Een urineweginfectie 
werd uitgesloten. Op basis van de SIRS-criteria (tabel 
2) was sprake van sepsis, waarbij differentiaaldiag-
nostisch werd gedacht aan sepsis bij endometritis. 
Er werd gestart met amoxicilline/clavulaanzuur iv, 
oplaaddosis 2000/200 mg eenmalig en vervolgens 
4 dd 1000/200 mg iv. Kort na opname was sprake 
van een klinische verslechtering, met daarbij een 
BAHSS-score van 2 op basis van een hartfrequentie 

Sepsis en septische shock postpartum veroor-
zaakt door een groep-A-streptokok (GAS) is een 
zeldzame, maar zeer ernstige complicatie. Binnen 
vier weken werden bij ons drie patiënten opge-
nomen met een invasieve infectie ten gevolge 
van een GAS. Bij typering bleek bij de drie pati-
enten de infectie te berusten op hetzelfde GAS-
isolaat, wat terug te voeren was op één bron. Met 
de onderstaande casusbeschrijvingen willen wij 
u erop attenderen bij koorts postpartum altijd 
bedacht te zijn op een GAS als verwekker. Hoe 
een huis-, tuin- en keukenbacterie kan leiden tot 
een infectie met ernstige gevolgen.

Casus beschrijvingen
Patiënte A, een 32-jarige para 2 zonder relevante 
algemene voorgeschiedenis, werd vier dagen post-
partum ingestuurd door de huisarts met koorts en 
dehydratie onder verdenking van gastro-enteritis. 
Ze was vier dagen tevoren thuis spontaan bevallen 
van een gezonde dochter. Het betrof een ongecom-
pliceerde partus, met spontane geboorte van de pla-
centa en een tweedegraads ruptuur. Patiënte had 
sinds twee dagen koorts, oplopend tot 39,1 °C. Daar-
naast had ze een geleidelijk ontstane, continue pijn 

Drie casusbeschrijvingen

Een cluster van invasieve 
groep-A-streptokokinfecties postpartum

drs. L.T. van Genugten   AIOS gynaecologie, Medisch Centrum Leeuwarden
drs. M.P. Wuite-Eversdijk   gynaecoloog, Medisch Centrum Leeuwarden
dr. J.H. van Zeijl   arts-microbioloog, IZORE, Centrum Infectieziekten Friesland

Tabel 1. Vitale parameters, BAHSS-score, laboratoriumonderzoek en SIRS-criteria bij opname

patiënte a patiënte B patiënte c normaalwaarden 

vitale parameters

 Temperatuur 38,7 °C 39,4 °C 40,3 °C 36-38 °C

 Bloeddruk 130/79 mmHg 130/75 mmHg 130/80 mmHg 90/60-140/90 mmHg

 Hartfrequentie 140 /min 120 /min 136 /min 60-100 /min

 Ademfrequentie 26 /min 18 /min 24 /min 12-18 /min

 Saturatie 97 % (1,5L O2) 97 % 96 % 95-99 %

 Bewustzijn alert alert alert

BaHss score 2 0 1 zie tabel 3

laboratoriumwaarden

 Leucocyten 12,6 /nl 6,7 /nl 22,1 /nl 4-10 /nl

 CRP 394 mg /L 82 mg /L 317 mg /L <10 mg /L

 Lactaat 3,4 mmol/L 3,0 mmol/L 0,9 mmol/L 0,5-2,2 mmol/L

sepsis volgens sirs 

laboratoriumwaarden criteria ja ja ja zie tabel 2

#ARTICLESTART: Een cluster van invasieve groep-A-streptokokinfecties postpartum | 2015-06 | 291-295 | van Genugten, Wuite-Eversdijk, van Zeijl
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van 180 slagen/minuut en een ademfrequentie van 
28/minuut. Het BAHSS-scoresysteem is een signale-
ringsysteem in het Medisch Centrum Leeuwarden om 
de vitaal bedreigde patiënt vroegtijdig te herkennen 
(tabel 3). 
Patiënte werd overgenomen door de intensive care. 
Er was geen beademings- of inotropiebehoefte. Uit 
de vagina- en bloedkweken bleek dat er sprake was 
van een infectie met een ß-hemolytische groep-A-
streptokok (GAS). De antibiotica werden omgezet 
naar penicilline-G, waarop patiënte een huidreactie 
kreeg, wat als allergie is geduid. De antibiotica wer-
den omgezet naar cefotaxim. Hierop knapte pati-
ente goed op en kon zij na twee dagen terug naar 
de kraamafdeling. Zij werd uitbehandeld met clinda-
mycine 3 dd 600 mg en erythromycine 4 dd 500 mg 
per os, totaal veertien dagen. In overleg met de GGD 
en het RIVM werd besloten de directe gezinsleden 
profylactisch te behandelen. Concluderend had pati-
ente een sepsis bij endometritis door een GAS (sep-
sis puerperalis).

Patiënte B, een 29-jarige para 1 zonder relevante 
algemene voorgeschiedenis, werd drie weken post-
partum opgenomen met koorts. Patiënte was in ons 
ziekenhuis bevallen door middel van een vacuüm-
extractie vanwege een niet-vorderende uitdrijving. 
Anamnestisch beschreef patiënte een acuut ontstane 
pijn centraal in de onderbuik, uitstralend naar de 
flank. Daarbij had ze last van misselijkheid, zonder 
braken. Tevens was er sprake van dysurie. De defe-
catie was ongestoord. Bij onderzoek werd een matig 
zieke patiënte gezien. Bij onderzoek van het abdo-
men was sprake van normale peristaltiek, met druk 
en loslaatpijn over de gehele onderbuik, rechts meer 
dan links. Bij transvaginale echo waren geen aanwij-

zingen voor een placentarest. Het onderzoek van de 
episiotomie, pulmones, mammae en kuiten toonde 
geen bijzonderheden. De vitale parameters en de 
belangrijkste bevindingen van het laboratoriumon-
derzoek staan vermeld in tabel 1. Het hemoglobine-
gehalte, de trombocyten, de leverfuncties en elektro-
lyten waren ongestoord. Een urineweginfectie werd 
uitgesloten. Volgens de SIRS-criteria was sprake 
van sepsis. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht 
een appendicitis of endometritis. Bij abdominale 
echo door de radioloog werden geen aanwijzingen 
gevonden voor een appendicitis. Daarop werd onder 
verdenking van endometritis gestart met amoxicil-
line/clavulaanzuur via het bij patiënte A genoemde 
schema. Patiënte ontwikkelde echter binnen enkele 
uren het beeld van een peritonitis, met daarbij een 
BAHSS-score van 2 op basis van een hartfrequentie 
van 139 slagen/min en een systolische bloeddruk van 
87mmHg. De daarop volgende  laparoscopie toonde 
aanwijzingen voor een gegeneraliseerde peritonitis, 
met pus in de buikholte. De uterus was rood ver-
kleurd. Appendix, galblaas en darmpakket zagen er 
normaal uit. Op de OK raakte patiënte in shock en 
vullingsbehoeftig. Patiënte kreeg vier liter vulling en 
noradrenaline en werd postoperatief geïntubeerd 
opgenomen op de intensive care. Uit de bloed- en 
vaginakweken bleek dat er sprake was van een GAS, 
waarna de antibiotica werd overgezet op benzyl-
penicilline en clindamycine iv. Patiënte kon dezelfde 
dag nog gedetubeerd worden. Na twee dagen kwam 
patiënte retour op de kraamafdeling en werden de 
antibiotica overgezet naar amoxicilline 3 dd 750 mg 
per os, totaal veertien dagen. Tevens volgde een pro-
fylactische behandeling van de gezinsleden. Con-
cluderend was er sprake van een septische shock 
bij een gegeneraliseerde bacteriële peritonitis o.b.v. 
GAS. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan een 
endometritis, met daarbij een opstijgende infectie 
naar de buikholte.
Patiënte C, een 26-jarige para 1 zonder relevante 
voorgeschiedenis, werd drie dagen postpartum inge-
stuurd in verband met koorts postpartum. Zij was 
drie dagen tevoren thuis spontaan en ongecompli-
ceerd bevallen van een gezonde dochter. De placenta 
kwam spontaan en er was sprake van een tweede-

Tabel 3. BAHSS scoresysteem

Bewustzijn U (geen reactie op 
stevige pijnprikkel)

V (reageert verminderd 
op herhaald aanroepen)

A (alert of wekbaar) P (reageert alleen 
op herhaalde stevige 
pijnprikkel)

Ademhaling  <10  >25

Hartfrequentie  <40  >130

Systolische bloeddruk  <70  <90

SpO2  <85%  <92%

Aantal punten per item  2  1  0  1

Bij een BAHSS 2 of hoger binnen 10 minuten patiënt beoordelen, binnen 30 minuten beleid maken en na 30 minuten beleid evalueren. Indien geen 
verbetering dan de intensivist erbij vragen.

Tabel 2. SIRS-criteria

Temperatuur > 38 of < 36 °C

Hartfrequentie >90 /min

Ademfrequentie >20 /min

Leukocyten >12 of <4/nl

Sepsis: (verdenking infectie), in aanwezigheid van ≥ 2 van de boven - 
genoemde SIRS-verschijnselen
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graads ruptuur. Anamnestisch had patiënte pijn mid-
den onderin de buik. Bij de tractusanamnese had ze 
geen klachten aan mammae, kuiten, longen of huid.  
Bij onderzoek werd een matige zieke patiënte gezien. 
Bij onderzoek van het abdomen had zij normale 
peristaltiek, wisselende tympanie en een drukpijn-
lijke uterus. Er waren geen aanwijzingen voor een 
placentarest en de ruptuur zag er rustig uit. Wel had 
zij riekende lochia. Onderzoek van pulmones, mam-
mae en kuiten leverde geen afwijkingen op. De vitale 
parameters en de belangrijkste bevindingen van het 
laboratoriumonderzoek staan vermeld in tabel 1. Het 
hemoglobinegehalte, de stolling, de leverfuncties en 
elektrolyten waren ongestoord. Een urineweginfec-
tie werd uitgesloten Op basis van de SIRS-criteria 
was ook bij deze patiënte sprake van sepsis, waar-
bij differentiaaldiagnostisch gedacht aan endometri-
tis. Uit de vaginakweek bleek sprake van een GAS. 
Zij kreeg amoxicilline/clavulaanzuur iv volgens eer-
der genoemd schema, met daaraan toegevoegd clin-
damycine 3 dd 600 mg. Zij werd behandeld op de 
kraamafdeling en kon na vijf dagen over op clinda-
mycine 3 dd 600 mg per os, totaal gedurende tien 
dagen. Concluderend had patiënte een sepsis bij 
endometritis door een GAS.

Beschouwing
De groep-A0streptokok is een ß-hemolytische, gram-
positieve, coccoïde bacterie. Beta-hemolytische 
streptokokken kunnen o.b.v. de Lancefieldclassi-
ficatie worden onderverdeeld in groep A tot V op 
basis van groepspecifieke polysacharide. De GAS 
kan nader worden getypeerd met behulp van T- en 
emm-typering, respectievelijk serotypering en DNA-
sequencing. Er zijn meer dan 150 typen bekend. GAS 
is ook bekend onder de soortnaam Streptococcus 
pyogenes. In de westerse wereld zijn de emm-types 
1 en 3 het meest betrokken bij invasieve infecties, 
waartoe ook de puerperale sepsis (kraamvrouwen-
koorts) wordt gerekend. Overige invasieve infecties 
door de GAS zijn fasciitis necroticans, Streptococcal 
Toxic Shock Syndrome (STSS), meningitis, pneumo-
nie en septische artritis. Invasieve infecties kunnen 
zeer fulminant verlopen. In Nederland is de inciden-
tie van opnames ten gevolge van invasieve infecties 
naar schatting 2-4 per 100.000 inwoners. De bacte-
rie kan exotoxinen afscheiden, wat aanzet tot mas-
sale uitstoot van pro-inflammatoire cytokines. Hier-
door ontstaat capillaire lekkage en weefselschade, 
en indien onbehandeld leidt dit tot multi-orgaanfalen 
ten gevolge van orgaanhypoxie, metabole acidose, 
hypotensie en shock. 
De eerste symptomen van een GAS-infectie zijn 
algehele malaise, koorts, spierpijn, hoofdpijn, vaak 
gepaard aan misselijkheid, braken en diarree. Het 
kan zich verder uiten in ontstekingen van de tractus 
respiratorius, alsook in huidziekten zoals roodvonk, 
impetigo, erysipelas, cellulitis en fasciitis necroti-

cans. Op gynaecologisch gebied kan men een beeld 
zien van vaginitis, cervicitis en perianale dermatitis, 
met als invasieve complicaties de puerperale sepsis, 
pelvic inflammatory disease (PID) en peritonitis. Late 
complicaties kunnen acute reuma en poststreptokok-
kenglomerulonefritis zijn.

Puerperale sepsis 
Puerperale sepsis uit zich klinisch in een acuut endo-
metritis beeld, gepaard aan piekende koorts, soms 
tot boven 40°C en sepsis volgens de SIRS-criteria. 
Er wordt gesproken van sepsis bij (verdenking op) 
infectie, in aanwezigheid van ≥ 2 van de SIRS ver-
schijnselen, zie hiervoor tabel 2. Men spreekt van 
septische shock wanneer de sepsis gepaard gaat 
met hypotensie ondanks adequate volumeresuscita-
tie. In Nederland is de directe maternale mortaliteit 
ten gevolge van sepsis postpartum 0,73 per 100.000 
levend geborenen. Ernstige maternale morbiditeit 
ten gevolge van sepsis heeft een incidentie van 21 
per 100.000 bevallingen. In deze Nederlandse stu-
die werd ernstige morbiditeit gedefinieerd als IC 
opname en elke casus door de clinicus beschouwd 
als ernstige morbiditeit. Bij deze groep patiënten is 
een mortaliteit beschreven van 7,7%, in 42,9% van 
de gevallen veroorzaakt door de GAS. Het vroegtijdig 
herkennen en behandelen van de vitaal bedreigde 
patiënt is één van de tien landelijke thema’s van het 
Veiligheids Management Systeem (VMS). Dit kan met 
behulp van een signaleringsysteem dat gebaseerd is 
op een verandering in vitale parameters welke voor-
afgaat aan lichamelijke instabiliteit. In het MCL wordt 
hiervoor het BAHSS-scoresysteem gebruikt, omschre-
ven in tabel 3. 

Diagnostiek
Bij het kweken van de GAS wordt gekeken naar 
ß-hemolyse en reactiviteit met antiserum gericht 
tegen streptokokken-Lancefield-groep-A. Als aan-
vullende diagnostiek kan via serologisch onderzoek 
worden nagegaan of er sprake is van een stijging 
van de antistreptolysine O-titer (AST)/anti-DNAse-B. 
De AST-titer stijgt tussen de eerste en vierde week 
na infectie en daalt na een periode van drie tot zes 
maanden. Echter bij huidinfecties kan de AST nega-
tief blijven. In dat geval is de bepaling van anti-
DNAse B van aanvullende waarde.1 Bij de verdenking 
op een cluster kunnen de GAS-isolaten nader wor-
den getypeerd met behulp van T- en emm-typering.

Besmetting
Besmetting vindt plaats via druppelinfectie en (in)
direct contact met bijvoorbeeld wondjes. Patiënten 
zullen onbehandeld 10 tot 21 dagen besmettelijk zijn, 
na start met antibiotica tot maximaal 24 uur na het 
starten van de behandeling. Bij pusafscheiding zijn 
mensen besmettelijk zolang deze aanwezig is.
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emm-type 28, waarmee officieel sprake was van een 
cluster. Zoals wettelijk is bepaald, werd er bronop-
sporing verricht. Het bleek dat zorgverlener B impe-
tigo had en haar zoon had keelklachten. Bij beiden 
werd hetzelfde GAS-isolaat gekweekt. Bij navraag 
bleek zorgverlener B ook in contact te zijn geweest 
met patiënte B. Zorgverlener B werd antibiotisch 
behandeld en nadat de kweken na behandeling 
negatief waren bevonden, kon zij haar werkzaam-
heden hervatten. Zorgverlener B had zelf na opname 
van patiënte A een relatie gelegd met de bekende 
impetigo en contact opgenomen met de GGD. Behou-
dens hygiëne adviezen werden op dat moment geen 
andere maatregelen geadviseerd. 

Conclusie
Sepsis en septische shock postpartum veroorzaakt 
door een groep-A-streptokok is een zeldzame, maar 
zeer ernstige complicatie met een hoge mortaliteit. 
Wij willen u er daarom op attenderen bij koorts 
postpartum altijd te denken aan de GAS als verwek-
ker, waarbij u bedacht moet zijn op een mogelijk ful-
minant beloop van de ziekte. Hierbij is het belangrijk 
sepsis tijdig te signaleren met behulp van de SIRS-cri-
teria. Ook willen wij het belang van de hand hygiëne 
benadrukken en onderstrepen dat bij (verdenking 
op) een cluster altijd bronopsporing dient plaats te 
vinden.
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Behandeling van sepsis puerperalis
Bij een onbekende verwekker zal patiënte volgens 
de richtlijn van de Stichting Werkgroep Antibiotica 
Beleid (SWAB) behandeld worden met amoxicilline/
clavulaanzuur 4 dd 1000/200 mg iv. Bij een penicil-
line-allergie is het advies te behandelen met cefu-
roxim 3 dd 1500 mg iv, gecombineerd met metroni-
dazol 3 dd 500 mg iv. Bij een bewezen GAS is de 
eerste keus behandeling met benzylpenicilline iv 
6 miljoen IU per 24 uur. De tweede keus is clinda-
mycine 3 dd 600 mg iv. De behandeling zal in over-
leg met de medisch microbioloog zeven tot veertien 
dagen zijn. 

Aan huishoudcontacten van de patiënt met STSS, 
fasciitis necroticans en sepsis puerperalis dient pro-
fylaxe te worden aangeboden. Onder huishoudcon-
tacten worden personen verstaan die, vanaf één 
week vóór het ontstaan van de ziekte tot 24 uur ná 
de start met antibiotica, meer dan vier uur per dag of 
meer dan twintig uur per week met de patiënt door-
brachten of direct slijmvliescontact met de patiënt 
hadden. 

Bronopsporing en meldingsplicht
Bronopsporing is uitsluitend aangewezen bij een 
mogelijk cluster (> één melding) van puerperale 
sepsis. Voor puerperale sepsis, fasciitis necroticans 
en STSS veroorzaakt door de GAS bestaat een mel-
dingsplicht. Dit dient binnen één werkdag door de 
microbioloog of de behandelend arts bij de GGD te 
worden gemeld, waarna de GGD het vervolgens ano-
niem meldt aan het Centrum Infectieziektebestrijding 
van het RIVM. 

Werkgroep infectiepreventie
De werkgroep infectiepreventie (www.wip.nl) heeft 
een richtlijn Infecties medewerkers waarin staat bij 
welke infecties de medewerker contact op moet 
nemen met de bedrijfsarts.5 Hieronder valt onder 
andere blaasjes op de huid of slijmvliezen. In over-
leg met de de bedrijfsarts en/of de GGD zal dan een 
beleid worden gemaakt ten aanzien van (dis)continu-
eren van de werkzaamheden. 

Verloop van de casus
Zoals beschreven in de inleiding, werden bij ons drie 
patiënten opgenomen met een invasieve infectie ten 
gevolge van een GAS binnen een tijdspanne van vier 
weken. Ten tijde van de opname van de derde pati-
ente hebben we gezocht naar een verband tussen de 
beschreven casus. Wij constateerden het volgende: 
patiënte B beviel in ons ziekenhuis per vacuümex-
tractie op de dag dat patiënte A was opgenomen. 
Zij werden beiden door zorgverlener A behandeld. 
Patiënte A en C bevielen beiden bij zorgverlener B. 
Microbiologisch werd bevestigd dat het bij alle pati-
enten om het zelfde type GAS-isolaat ging, namelijk 
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Samenvatting
Sepsis en septische shock postpartum veroorzaakt 
door de groep-A-streptokok (GAS), is een zeldzame, 
maar zeer ernstige complicatie. Wij beschrijven drie 
casus van een invasieve infectie postpartum ten 
gevolge van een GAS. Patiënte B beviel bij ons per 
vacuümextractie op de dag dat patiënte A was opge-
nomen. Zij werden door zorgverlener A behandeld. 
Patiënte A en C bevielen bij zorgverlener B. Micro-
biologisch werd bevestigd dat alle drie patiënten 
geïnfecteerd waren met hetzelfde type GAS-isolaat. 
Er was sprake van een officieel cluster en bronop-
sporing werd verricht. Zorgverlener B bleek impe-
tigo te hebben, veroorzaakt door hetzelfde GAS-
isolaat. Bij navraag bleek zij ook in contact te zijn 
geweest met patiënte B. Wij willen u erop attende-
ren bij koorts postpartum altijd te denken aan de 
GAS als verwekker, waarbij u bedacht moet zijn op 
een mogelijk fulminant beloop van de ziekte. Ook 
willen wij het belang van de handhygiëne bena-
drukken en dat bij (verdenking op) een cluster altijd 
bronopsporing dient plaats te vinden.

Trefwoorden
Sepsis puerperalis, groep-A-streptokok, GAS, clus-
ter, bronopsporing

Summary
Postpartum sepsis and septic shock caused by the 
group A streptococcus (GAS), is a rare but very seri-
ous complication. We describe three cases of inva-
sive infection postpartum caused by GAS. Patient 

B delivered her baby by ventouse on the same day 
that patient A was admitted on our ward. They were 
both treated by physician A. Patient A and C both 
delivered with physician B. It was microbiologi-
cally confirmed that all three patients where infec-
ted with the same GAS isolate. Therefore it was 
an official cluster and source detection was car-
ried out. Physician B turned out to have impetigo 
caused by the same GAS isolate. Upon inquiry it 
was found that physician B also had been in contact 
with patient B. We want to point out that in case 
of postpartum fever, one should consider GAS as a 
possible cause, with a potential fulminant course. 
We also want to emphasize the importance of hand 
hygiene and source detection when there is a (sus-
pected) cluster.

Keywords
Sepsis puerperalis, group A streptokok, GAS, clus-
ter, source detection
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Prolaps van de bekkenorganen is een veelvoor-
komend probleem bij vrouwen. Sacrocolpo-
pexie is een van de meest effectieve chirurgische 
behandelingen bij (recidieve) prolapsklachten, 
vooral bij problemen van het middelste compar-
timent.1 Sacrocolpopexie kan uitgevoerd worden 
zowel na eerdere hysterectomie, als wanneer 
de uterus in situ is (sacrohysteropexie). Hoewel 
prolaps chirurgie, ook bij uterussparende ingre-
pen, is voorbehouden aan patiënten met een vol-
tooid gezin, kunnen onbedoelde zwangerschap-
pen voorkomen. Er is echter maar weinig bekend 
over zwangerschappen na sacrohysteropexie. 
Wij beschrijven een casus van een ongeplande, 
maar gewenste zwangerschap, na een dergelijke 
ingreep en bespreken de beschikbare literatuur. 
Deze casus is geschreven met als doel inzicht te 
geven in de overwegingen bij de counseling, van 
een zwangere patiënte die een sacrohysteropexie 
met mesh plaatsing heeft ondergaan.

Casus
Een 28-jarige vrouw, gravida 2 para 1, presenteerde 
zich in 2008 bij een amenorroeduur van 22 weken 
op de polikliniek gynaecologie met klachten van uri-
neverlies en een balgevoel bij een cystocele POP-Q 
stadium-III. Er werd een Falkpessarium van 90 mm 
geplaatst. De zwangerschap werd verder gecontro-
leerd in de eerste lijn. Bij een amenorroeduur van 35 
weken werd de patiënte nogmaals gezien en is het 
pessarium verwijderd. Op dat moment is er sprake 
van een cystocele POP-Q stadium-II. In 2009, drie 
maanden nadat zij ongecompliceerd thuis was beval-
len van een gezonde zoon, kwam patiënte terug voor 
behandeling van haar cystocele. Er is getracht haar 
klachten te verminderen door middel van het plaat-
sen van verschillende pessaria, dit was echter niet 
succesvol. Aangezien patiënte aangaf geen kinder-
wens meer te hebben, werd besloten een operatieve 
correctie te verrichten in de vorm van een voorwand-
plastiek.

Case report

Zwangerschap na laparoscopische
sacrohysteropexie

M.P. Smits BSc   co-assistent gynaecologie
dr. J.P. de Bruin   gynaecoloog
drs. A.M. van der Leeuw-van Beek   gynaecoloog
Allen Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s Hertogenbosch

De ingreep verliep ongecompliceerd. Tijdens de 
nacontrole werd geen prolaps meer gezien, echter 
bij vaginaal toucher een matige spanning van de bek-
kenbodem, waarop zij is gestart met bekkenbodem-
fysiotherapie. 

Een half jaar later, inmiddels halverwege 2009, komt 
patiënte opnieuw met prolapsklachten en urine-
stressincontinentie. Bij onderzoek werd een recidief 
cystocele POPQ stadium-III gezien en een descensus 
uteri POPQ stadium-II, zonder dat er sprake is van 
een rectocele. POP-Q: Aa +1; Ba +1; C -1;  Ap -3;  Bp -3;  
D -2; GH 5;  PB -3; TVL 7.

Er werd opnieuw met patiënte gesproken over een 
mogelijke kinderwens. Zij gaf wederom aan dat haar 
gezin voltooid was en dat er geen kinderwens meer 
bestond. De anticonceptie was geregeld middels een 
Mirenaspiraal. Patiënte is gecounseld over de thera-
peutische opties, te weten vaginaal versus abdomi-
naal; opnieuw een voorwandplastiek met VUEmcCall 
waarbij rekening gehouden moet worden met een 
hogere recidiefkans, een vaginale mesh of een lapa-
roscopische sacrohysteropexie.2

In overleg met patiënte werd besloten tot een lapa-
roscopische sacrohysteropexie, die werd uitgevoerd 
in 2010. Een Parietex® (Tyco Healthcare) mesh werd 
posterieur geplaatst en gefixeerd aan de musculus 
levator ani en een tweede mesh anterieur tot voor-
bij de helft van de vaginavoorwand waarbij het liga-
mentum latum rechts werd getunneld. Beide meshes 
werden op het ligmentum flavum gefixeerd met een 
endotacker (Origin). De Mirena werd in situ gelaten. 
De ingreep en het postoperatief beloop verliepen 
ongecompliceerd. Bij de nacontrole had patiënte 
geen prolaps of urine-incontinentieklachten meer. 

In 2013 is patiënte niet tevreden over haar Mirena-
spiraal en wordt deze door de huisarts verwijderd. 
Patiënte probeert vervolgens verschillende vormen 
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van anticonceptie en raakt in die periode ongepland 
zwanger. Zij werd terugverwezen naar onze polikli-
niek. Zij en haar partner werden gecounseld en het 
paar besluit tot behoud van de zwangerschap. De 
zwangerschap werd in de tweede lijn gecontroleerd 
en verliep ongecompliceerd. Patiënte had geen pro-
laps of incontinentieklachten.

Gezien de gynaecologische voorgeschiedenis werd er 
besloten tot een primaire sectio caesarea. Ook werd 
met haar de mogelijkheid van een gelijktijdige sterili-
satie besproken. Zij gaf echter aan twijfels te hebben, 
hierop is besloten geen sterilisatie uit te voeren.

Bij een amenorroeduur van 38 weken en 5 dagen 
werd er een primaire sectio verricht waarbij een 
gezonde dochter werd geboren. Na het sluiten van 
de uterus werd de voor- en achterzijde geïnspecteerd. 
De anterieure mesh zit rechts, hoog op het onderste 
uterus segment. De posterieure mesh lijkt nog goed 
gefixeerd aan het ligamentum flavum en de achter-
zijde van de cervix en is mooi retroperitoneaal gele-
gen. Postoperatief maakten moeder en kind het goed; 
moeder herstelde vlot van de ingreep en kon de kli-
niek in goede conditie met haar dochter verlaten.

Patiënte werd zes weken postpartum ter nacontrole 
gezien. Zij had geen klachten, met name geen pro-
laps- of incontinentieklachten. De mictie verloopt 
goed zonder residugevoel. Ook de defecatie verloopt 
probleemloos. De anticonceptie werd besproken, 

waarbij haar partner aangaf binnenkort een vasecto-
mie te zullen ondergaan. Bij onderzoek is het sectio-
litteken fraai genezen. Bij speculumonderzoek blijkt 
een cystocele POPQ stadium-II. POPQ-classificatie: 
Aa +0, Ab+0, C-6, GH 4, P 3, TVL 9, Ap -2, Bp -2, D -7. 
Recent werd patiënte, inmiddels zes maanden post-
partum, gezien. Haar klachten waren niet toegeno-
men. De POPQ-classificatie was onveranderd. Haar 
partner had inmiddels een vasectomie ondergaan.

Literatuuroverzicht en beschouwing
Er zijn slechts beperkte literatuurgegevens over 
zwangerschappen na uterussparende prolapschi-
rurgie. Met de MESH-zoektermen: pregnancy, sacro-
hysteropexy, sacrocolpopexy, mesh, genital prolaps, 
en sacrocolpopexy vonden wij in Pubmed vijf case 
reports/case series. Drie case reports betroffen zwan-
gerschappen na sacrohysteropexie met gebruik van 
mesh en één case report zonder gebuik van mesh. 
Eén kleine serie beschrijft zwangerschappen na lapa-
roscopische prolapsplastiek. 
Rose et al.3 beschreven in 2000 een patiënte met 
een congenitale blaasextrofie en een uterus bicor-
nis, die op 17-jarige leeftijd een sacrohysteropexie 
had ondergaan waarna zij zwanger werd. Bij dertig 
weken kreeg patiënte premature contracties en bij 
een amenorroeduur van 35 weken beviel zij middels 
een primaire sectio caesarea van een gezonde zoon. 

Gadonneix et al.4 beschreven in 2011 een casus van 
een 38-jarige vrouw die een jaar na een sacrohys-

Afbeelding 1: In beeld de doorlopende hechting van de juist gesloten uterus met daarnaast de hechtingen van 
de mesh aan de rechter voorzijde van de uterus.
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teropexie zwanger werd. De zwangerschap verliep 
ongecompliceerd. Bij een amenorroeduur van 38 
weken werd er een primaire sectio caesarea verricht. 
Na de ingreep had patiënt een cystocele BadenWal-
ker graad-II waarvan zij geen klachten ondervond. 
Follow-up na 24 en 48 maanden toonde geen veran-
deringen.

Lewis en Culligan beschreven in 2012 5 een 35-jarige 
vrouw die zwanger werd na een sacrohysteropexie 
en midurethrale sling bij een POPQ-stadium-III-pro-
laps en stressincontinentie. Zij werd zes maanden 
na deze ingreep zwanger. In het derde trimester van 
de zwangerschap ontwikkelde zij prolapsklachten 
waarvoor een pessarium werd geplaatst. Zij beviel 
à terme middels een sectio caesarea. Een jaar na 
de partus was er geen recidief, echter twee jaar na 
de partus wel, waarvoor zij een robotgeassisteerde 
supracervicale hysterectomie en sacrocolpopexie 
onderging.

Maher et al.6 beschreven in 2001 een serie vrouwen 
na laparoscopische hysteropexie middels hechtingen 
zonder mesh. Twee vrouwen uit de studiepopulatie 
werden zwanger en à terme werd bij beiden een pri-
maire sectio caesarea verricht. Beiden hadden na de 
zwangerschap geen recidief prolaps.

Seracchioli et al.7 beschreven een serie casus van 
vrouwen in de fertiele levensfase die een laparosco-
pische prolapsplastiek ondergingen, allen zonder 
gebruik van mesh. Drie van deze vrouwen werden 
na de ingreep zwanger. Eén daarvan ondervond een 
spontane abortus bij een amenorroeduur van acht 
weken, de andere twee maakten een ongecompli-
ceerde zwangerschap door, waarbij bij beiden een 
primaire sectio caesarea is verricht.

Sacrohysteropexie wordt in de regel alleen uitge-
voerd wanneer de patiënte haar kinderwens zeker 
voltooid acht. Een zwangerschap die daarna ontstaat 
is vaak ongepland. Op dat moment zal met  pati-
ente en partner gesproken moeten worden over de 
gewenstheid van de zwangerschap en zal counselling 
plaatsvinden over de risico’s voor moeder en kind 
van zwangerschap en bevalling. Op basis van de 
beperkte literatuurgegevens lijken zwangerschappen 
die ontstaan zijn na een sacrohysteropexie ongecom-
pliceerd te verlopen en bereiken zij de à-terme-peri-
ode. De risico’s voor het kind van een zwangerschap 
na sacrohysteropexie lijken dan ook beperkt.

In de beschreven casuïstiek heeft de aanwezigheid 
van een mesh tijdens de zwangerschap geen proble-
men of klachten veroorzaakt. Het is echter niet uit te 
sluiten dat door verandering van de anatomie tijdens 
de zwangerschap een avulsie van meshmateriaal kan 
optreden.

In alle gepubliceerde casus werd de zwangerschap 
beëindigd met een primaire sectio. Vermoedelijk 
met als argument dat de krachten op uterus en vagi-
nawanden tijdens een vaginale baring een grotere 
kans geven op avulsie van de geïmplanteerde mesh 
en een recidief prolaps. Dit is theoretisch aanneme-
lijk, echter over de effecten van een vaginale baring 
valt geen uitspraak te doen die onderbouwd is door 
literatuur of praktijkervaring. Mogelijk dient bij het 
inschatten van de risico’s van vaginale baring wel 
een onderscheid gemaakt te worden tussen opera-
tieve ingrepen waarbij een mesh bevestigd is aan 
de uterus en ingrepen met meshplaatsing via de 
vaginale ap proach waarbij de mesh als steun voor 
bovenliggende organen dient. Bij drie van de acht 
vrouwen die na sacrohysteropexie per sectio bevie-
len trad een recidief prolaps op. Dit lijkt hoger dan 
gepubliceerde recidiefpercentages na sacrocolpo-
pexie na drie (11%) 8 tot vijf jaar (16%).9 Een mogelijk 
verhoogde recidief kans op prolaps zal dus moeten 
worden besproken tijdens de counseling.

Conclusie
Een zwangerschap na sacrohysteropexie met mesh-
implantatie verloopt veelal ongecompliceerd. Ech-
ter het aantal gepubliceerde casus is beperkt. Met 
betrekking tot de modus partus, is gezien het gebrek 
aan literatuur over het effect van een vaginale baring 
na uterussparende prolapschirurgie, de keuze voor 
een primaire sectio verdedigbaar. De kans op een 
recidief prolaps na een zwangerschap na sacrohyste-
ropexie lijkt verhoogd.
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Samenvatting
We beschrijven een casus van een 28-jarige pati-
ente met een zwangerschap na een sacrohystero-
pexie. Zij had een cystocele ontwikkeld tijdens haar 
tweede zwangerschap. Deze werd gecorrigeerd mid-
dels een voorwandplastiek. Omdat er recidief cys-
tocele en een descensus uteri optrad en patiënte 
geen kinderwens meer had, is er voor gekozen een 
sacrohysteropexie uit te voeren. Echter, vier jaar 
later werd zij ongepland maar gewenst zwanger. De 
zwangerschap is ongecompliceerd verlopen en bij 
een amenorroeduur van 38 weken en 5 dagen werd 
er een primaire sectio verricht waarbij een gezonde 
dochter werd geboren. Er zijn slechts beperkte lite-
ratuurgegevens over zwangerschappen na uterus-
sparende prolapschirurgie met gebruik van mesh 
materiaal. Bij de casus die beschreven zijn werd 
in alle gevallen gekozen voor een primaire sectio. 
Omdat het effect van een vaginale baring na ute-
russparende prolapschirurgie onvoldoende bekend 
is, adviseren wij een primaire sectio te plannen bij 
patiënten die in het verleden een chirurgische inter-
ventie met plaatsing van een mesh hebben onder-
gaan.

Trefwoorden
Zwangerschap, sacrohysteropexie, prolapschirurgie, 
mesh

Summary
We report a case of a pregnancy and delivery in a 
woman who previously underwent a laparosco-
pic sacral hysteropexia for recurrent pelvic organ 
prolapse (POP).  At the time of laparoscopic sacral 
hysteropexy the patient had no desire for further 
pregnancy. However she became pregnant after 
four years due to insufficient use of contraceptives. 
She decided to continue the pregnancy. Because 
of the unknown effects of labor to the vaginal wall 
and uterus after placing a mesh, an elective cae-
sarean section was performed  after a gestation of 
38 weeks and 5 days. Available literature shows a 
small number of case reports, in which all cases 
was chosen for a caesarean section to avoid the 
stress of labor and delivery. We therefore recom-
mend to perform elective caesarean section.
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pregnancy, sacrohysteropexy, prolaps surgery, mesh
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Het effect van cognitieve gedragstherapie, al dan 
niet in groepsverband, op angst en depressie in de 
algemene populatie is inmiddels veelvuldig aange-
toond.9 In de internationale literatuur is er echter 
onvoldoende evidentie over het effect van behande-
lingen voor angst- en/of stemmingsklachten tijdens 
de zwangerschap.1,5 Vooralsnog kan de behande-
laar terugvallen op de richtlijnen SSRI-gebruik in de 
zwangerschap en tijdens de lactatie en Benzodiaze-
pinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lac-
tatie. 10,11 Daarnaast kan er worden teruggevallen op 
de multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling 
van depressie of angststoornis.12,13 Deze laatste twee 
richtlijnen bevatten echter geen zwangerschapsspeci-
fieke behandelinterventies. 
Deze exploratieve studie is uitgevoerd met het doel 
om de mogelijke effecten van een cognitieve gedrags-
therapeutische groepsbehandeling voor zwangere 
vrouwen met angst- en/of stemmingsklachten te 
onderzoeken op individueel niveau. 

Kennis omtrent het effect van psychologische 
groepsbehandeling van angst- en/of stemmings-
klachten prepartum is tot op heden onvoldoende 
voorhanden. Deze exploratieve studie is uitge-
voerd met het doel om de mogelijke effecten van 
een cognitieve gedragstherapeutische groepsbe-
handeling voor zwangere vrouwen met angst- en/
of stemmingsklachten op individueel niveau te 
onderzoeken. 

Inleiding 
Tijdens de zwangerschap treden er grote fysieke, 
sociale en psychologische veranderingen op die aan-
leiding kunnen geven tot het ontstaan of verergeren 
van psychische klachten, zoals angst en depressie. 
Tien tot twintig procent van alle zwangeren ervaart 
depressies prepartum, zogenaamde prepartumstem-
mingsklachten.1,2 Circa twintig procent van de zwan-
geren ervaart klinisch relevante symptomen van 
angst. Het betreft dan met name paniekstoornissen 
of tocofobie: angst voor de baring.2 Er is veelvuldig 
sprake van co-morbiditeit.3 
Het onbehandeld laten van angst- en/of stemmings-
klachten prepartum heeft niet alleen consequenties 
voor de moeder, maar ook voor de zich ontwikke-
lende foetus.4 Daarbij is er sprake van een verhoogd 
risico op obstetrische complicaties.5 Depressies pre-
partum zijn geassocieerd met toegenomen kansen 
op premature bevallingen en afgenomen initiatief 
tot borstvoeding.6 Daarnaast kan een depressie pre-
partum verband houden met een ongunstige cogni-
tieve, motorische en psychosociale ontwikkeling van 
het kind.1 Depressies prepartum verhogen het risico 
op het ontwikkelen van een postpartumdepressie; 
dit leidt onder andere weer tot een verhoogde kans 
op hechtingsstoornissen bij het kind.3,7 Het is van 
belang om in een vroeg stadium van de zwanger-
schap psychiatrische problemen prepartum, waaron-
der angst- en stemmingsklachten, te identificeren en 
adviezen te geven over het hanteren en behandelen 
daarvan. 

Een exploratieve studie naar vernieuwend behandelaanbod 

Groepsbehandeling bij angst- en/of
stemmingsklachten prepartum

drs. A.A.M.G. van Rosmalen-Ermers   GIOS, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
dr. H. Samwel   klinisch psycholoog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en RadboudUMC, Nijmegen
drs. A. Paarlberg   GZ-psycholoog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
dr. K.P. Grootens   psychiater, Reinier van Arkelgroep, ‘s-Hertogenbosch

Tabel 1. Demografische en klinische gegevens bij 
startmeting van respondenten uit de prepartum  
groepsbehandeling

aantal respondenten (n) 12

leeftijd m(sd) 31,33(4,27)

Burgerlijke status

 Gehuwd & samenwonend / alleenstaand 12 / 0

opleidingsniveau

 VO / MBO / HBO&WO 1 / 6 / 5

eerste zwangerschap 5

psychische klachten voorgeschiedenis  

 Geen 2

 Depressieve klachten 1

 Angstklachten 3

 Co-morbiditeit: angst- en depressieve klachten 6

psychofarmaca gebruik zwangerschap

 Nee 10

 Antidepressiva 2

 Anxiolytica 0

 Anders 0

#ARTICLESTART: Groepsbehandeling bij angst- en/of stemmingsklachten prepartum | 2015-06 | 300-305 | van Rosmalen-Ermers, Samwel, Paarlberg, Grootens
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Methode
Respondenten 
De studie vond plaats binnen het Canisius Wilhel-
mina Ziekenhuis te Nijmegen. Zwangere vrouwen met 
angst- en/of stemmingsklachten kregen op verwijzing 
van hun gynaecoloog of psychiater een intake op de 
afdeling Medische psychologie. Tijdens de indicatie-
stelling werd bezien of cognitief gedragstherapeuti-
sche groepsbehandeling voor prepartum angst- en/
of stemmingsklachten geïndiceerd werd bevonden. 
Inclusiecriteria: (1) zwangerschap in tweede of derde 
trimester, (2) angst- en/of stemmingsklachten, (3) kli-
nisch psychiatrische zorg niet geïndiceerd, (4) geen 
ernstige persoonlijkheids- of gedragsproblematiek of 
middelenmisbruik, (5) voldoende beheersing Neder-
landse taal en (6) wekelijkse deelname mogelijk.

Interventie
Het betrof een open, gestructureerde, wekelijkse, 
anderhalfuur durende groepstherapie voor zwange-
ren met angst- en/of stemmingsklachten prepartum 
(zie box 1). De groep bestond uit minimaal twee en 
maximaal acht deelneemsters. Naast deze cognitieve 
gedragstherapeutische groepsbehandeling konden 
parallelcontroles en behandeling met psychofarmaca 
plaatsvinden. Gebruik is gemaakt van het cognitieve 
model van Beck, dat veronderstelt dat de manier van 
interpreteren van ervaringen een grote rol speelt bij 
zowel depressie- als angstklachten. Met behulp van 
cognitief-therapeutische interventies, waaronder 
gedachtenrapporten, zijn automatische, negatieve en 
angstinducerende cognities gerelateerd aan de zwan-
gerschap, de bevalling, de kraamperiode en het aan-
staande moederschap gedetecteerd. Vervolgens wer-
den er helpende gedachten geformuleerd. Daarnaast 
zijn er in individuele gevallen gedragsexperimenten 
opgesteld en uitgevoerd (in vivo exposure dan wel 
in vitro exposure). De sessies werden afgesloten met 
een oefening uit de mindfulness based cognitieve the-
rapie (MBCT), waarbij met aandacht werd stilgestaan 
bij het eigen lichaam en dat van het ongeboren kind.

Procedure en design 
Het onderzoek werd beoordeeld en goedgekeurd 
door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van 
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. 
Inclusie voor de groepsbehandeling heeft plaatsge-
vonden van april 2012 tot april 2014. 
Startmetingen bij de respondenten zijn op verschil-
lende tijdstippen in de zwangerschap verricht, afhan-
kelijk van de duur tot de uitgerekende datum (week 
11, 16, 21, 26 of 31). In week 36 heeft bij iedere res-
pondent de eindmeting plaatsgevonden. 

Meetinstrumenten 
Depressie en angst prepartum werden gemeten door 
middel van de Edinburgh Depression Scale (EDS), 
een tienpunten-vragenlijst die is gevalideerd voor 

Tabel 2. Verschilscores voor primaire (EDS) en secundaire uitkomstmaten (HADS, PRAQ, W-DEQ-A)

patiënt id vragenlijst

EDS HADS-A HADS-D HADS-T PRAQ-B PRAQ-H PRAQ-U PRAQ-T W-DEQ-A

 1  -4  -2  -2  -4  3  3  -1  5  3

 2  8  7  7  14  -2  9  1  8  -11

 3  -9  -10  -6  -16  -2  1  -1  -2  4

 4  -1  3  1  4  1  2  -1  2  6

 5  -2  -1  -4  -5  -4  -3  -1  -8  -11

 6  -2  -1  2  1  -2  -3  -2  -7  17

 7  -10  -7  -10  -17  1  -1  0  0  -6

 8  2  -1  3  2  -5  5  -5  -5  -11

 9  -11  -3  -5  -8  0  -1  0  -1  3

 10  -7  -3  0  -3  0  -4  1  -3  -7

 11  1  3  4  7  3  2  0  5  19

 12  -17  -4  -10  -14  1  0  -2  -1  9

primaire doelstelling groepsbehandeling:
•	 	reductie	angst-	en/of	stemmings	klachten	prepar-

tum
secundaire doelstellingen groepsbehandeling:
•	 	doorbreken	van	disfunctionele	denk-	en	gedrags-

patronen 
•	 meer	ziekte-	en	zelfinzicht	
•	 	ontwikkelen	mindful attitude ten aanzien van 

zichzelf, zwangerschap en (aanstaand) moeder-
schap

•	 	inpassen	mindfulness meditaties (bijvoorbeeld 
bodyscan) in dagelijks leven

•	 opstellen	signalerings-	en	actieplan
•	 	oefenen	sociale	vaardigheden	zoals:	grenzen	

stellen bijv. rondom kraamvisite, aangeven wat 
je nodig hebt, thema’s bespreekbaar maken met 
naasten

•	 	veilige	plek	waar	alles	gezegd	mag	worden	
(taboe doorbreken)

•	 	doorbreken	sociaal-emotioneel	isolement	door	
middel van lotgenotencontact

Box 1: Doelstellingen groepsbehandeling
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Nederlands gebruik voor de screening van zwangere 
vrouwen op angst- en depressiesymptomen.15,16,17

De scorerange is 0-30. Een score van 11 of meer tij-
dens het eerste trimester en 10 of meer tijdens het 
tweede en derde trimester is voorspellend voor kli-
nisch relevante depressieklachten.15,16 Angst werd 
gemeten met de Hospital Anxiety and Depression 
Scale - Anxiety (HADS-A). Depressie werd gemeten 
door de Hospital Anxiety and Depression Scale-
Depression (HADS-D). Een groot risico van depressie 
en angst wordt gedefinieerd vanaf 8 op de betref-
fende subschaal (5-7 matig risico; 0-4 laag tot geen 
risico). Recent onderzoek maakt inzichtelijk dat de 
HADS valide is om angst en depressie te meten in de 
perinatale populatie.18 Zwangerschapsgerelateerde 
angstcognities werden gemeten met de Pregnancy 
Related Anxiety Questionnaire-Revised (PRAQ-R), een 
tienpunten-vragenlijst die angst voor de bevalling 
(drie punten) angst voor het dragen van een fysiek 
of mentaal gehandicapt kind (vier punten) en angst 
voor veranderingen in de eigen verschijning (drie 
punten) meet.19 Hoe hoger de score (10-50) des te 
intenser de angst. Tot slot werd angst voor de beval-
ling gemeten met de Wijma Delivery Expectancy 
Questionnaire (W-DEQ-A), een vragenlijst over gevoe-
lens en gedachten die zwangeren hebben betref-
fende de komende bevalling. De vragenlijst bestaat 
uit 33 punten. De totaalscore kan variëren van 0 tot 
165. Hoe hoger de score, des te intenser is de angst 
voor de bevalling.20 

Analyses 
Gezien de beperkte omvang van de steekproef in de 
studie werd een exploratieve aanpak van de analyses 
toegepast. Verschilscores van de startmeting en de 
eindmeting werden per respondent berekend voor 
de primaire uitkomstmaat EDS en voor de secundaire 

uitkomstmaten HADS, PRAQ-R en W-DEQ-A. Om te 
onderzoeken of het verschil klinisch significant is, 
werd gebruik gemaakt van de Reliable Change Index 
(RCI).21 

Resultaten 
Kenmerken onderzoeksgroep 
Voor deelname aan het onderzoek zijn veertien res-
pondenten met angst- en/of stemmingsklachten pre-
partum geïncludeerd. De demografische kenmerken 
en klinische gegevens van de twaalf respondenten 
die ook de eindmeting hebben ingevuld zijn in tabel 
1 beschreven. Twee respondenten hebben vanwege 
somatische complicaties deelname aan de groepsbe-
handeling af moeten breken. Bij hen werd geen eind-
meting in week 36 afgenomen. 

Verschilscores
De resultaten van de verschilscores tussen de start- 
en eindmeting zijn weergegeven in tabel 2. Op de 
EDS lieten negen respondenten bij de eindmeting 
een lagere score zien dan bij de startmeting. Op de 
HADS-totaal hadden zeven respondenten een lagere 
score bij de eindmeting in vergelijking tot de startme-
ting. Op de PRAQ-totaal hadden zeven respondenten 
een lagere score bij de eindmeting dan bij de start-
meting. Op de W-DEQ-A lieten vijf respondenten bij 
de eindmeting een lagere score zien dan bij de start-
meting.

Reliable Change Index
De resultaten van de RCI-scores zijn weergegeven in 
tabel 3. Op basis van de RCI blijkt dat bij drie van de 
negen respondenten die minder klachten rapporteer-
den op de EDS, dit verschil klinisch significant was. 
Voor de HADS gold dat drie van de zeven responden-
ten die minder angst- en/of stemmingsklachten rap-

Tabel 3. Reliable Change Index scores voor primaire (EDS) en secundaire uitkomstmaten (HADS, PRAQ-R, W-DEQ-A)

vragenlijst

# EDS HADS-A HADS-D HADS-T PRAQ-B PRAQ-H PRAQ-U PRAQ-T W-DEQ-A

 1 -0,86 -0,60 -0,53 -0,62 1,48 1,03 -0,81 2,47 0,44

 2 1,72 2,11 1,87 2,17 -0,99 3,09 0,81 3,96 -1,61

 3 -1,93 -3,01* -1,60 -2,48* -0,99 0,34 -0,81 -0,99 0,59

 4 -0,21 0,90 0,27 0,62 0,49 0,69 -0,81 0,99 0,88

 5 -0,43 -0,30 -1,07 -0,77 -1,98* -1,03 -0,81 -3,96* -1,61

 6 -0,43 -0,30 0,53 0,15 -0,99 -1,03 -1,62 -3,46* 2,49

 7 -2,14* -2,11* -2,66* -2,63* 0,49 -0,34 0,00 0,00 -0,88

 8 0,43 -0,30 0,80 0,31 -2,47* 1,72 -4,06* -2,47* -1,61

 9 -2,36* -0,90 -1,33 -1,24 0,00 -0,34 0,00 -0,49 0,44

 10 -1,50 -0,90 0,00 -0,46 0,00 -1,37 0,81 -1,48 -1,02

 11 0,21 0,90 1,07 1,08 1,48 0,69 0,00 2,47 2,78

 12 -3,64* -1,20 -2,66* -2,17* 0,49 0,00 -1,62 -0,49 1,32

<-1,96 3 2 2 3 2 0 1 3 0

*Klinisch significant <-1,96
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Schaamte of angst voor de consequenties van het 
uiten van de klachten kunnen hieraan ten grondslag 
liggen.22,23

De tweede kanttekening binnen dit onderzoek 
betreft de wisselende behandelduur. Respondenten 
zijn tussen de 5 en 24 weken gevolgd voor de data-
verzameling. Dit kan de resultaten van de metingen 
beïnvloed hebben. Nader onderzoek dient plaats te 
vinden naar de optimale instroomtermijn en de opti-
male duur van de interventie. 
Patiëntervaringen zijn in dit onderzoek niet meege-
nomen. Respondenten hebben zich tegenover de 
groepstherapeut echter over het algemeen positief 
uitgelaten over de groepsbehandeling (zie box 3). 
Zowel wat betreft de specifieke aandacht voor de 
prepartumthema’s als het lotgenotencontact spraken 
zij hun waardering uit. Aanvullend onderzoek naar 
het effect van (h)erkenning en sociale support, naast 
de interventiespecifieke factoren wordt aanbevolen. 

Ook vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit kan 
een groepsbehandeling te verkiezen zijn boven indi-
viduele behandelingen. Daarnaast kunnen wachtlijs-

porteerden, dit verschil klinisch significant was. Op 
basis van de RCI blijkt dat bij drie van de zeven res-
pondenten die op de PRAQ-R minder klachten rap-
porteerden, dit verschil klinisch significant was. Op 
de W-DEQ-A was er voor geen van de respondenten 
sprake van een klinisch significant verschil. 
Bij 25% van de respondenten was sprake van een kli-
nisch significante afname van de angst- en/of stem-
mingsklachten. Bij 58% van de respondenten was 
sprake van een klinisch significante verbetering op 
tenminste één van de uitkomstmaten (primair en 
secundair). 

Discussie 
Deze exploratieve studie is uitgevoerd met het doel 
om de mogelijke effecten van een cognitieve gedrags-
therapeutische groepsbehandeling voor zwangere 
vrouwen op individueel niveau te onderzoeken. Uit 
de resultaten blijkt dat een kwart van de responden-
ten klinisch significant is verbeterd op angst- en/of 
stemmingsklachten prepartum. De zwangerschaps-
gerelateerde angstcognities nemen af bij eveneens 
een kwart van de respondenten. Zeven van de twaalf 
respondenten zijn op tenminste één van de vragen-
lijsten klinische significant verbeterd. Opvallend is 
dat er geen verband lijkt te zijn tussen de reductie 
van angst- en/of stemmingsklachten prepartum en 
reductie van de zwangerschapsgerelateerde angst-
cognities. Mogelijk lijkt het bespreken van de angst-
cognities in de groep niet zozeer tot reductie van de 
angstcognities als tot het normaliseren van de angst-
cognities en daarmee een verbeterde stemming. 
Er is weinig bekend over het natuurlijk beloop van 
angstklachten prepartum, bijvoorbeeld tocofobie. 
Het is mogelijk dat bij het onbehandeld laten van 
angstklachten gedurende de zwangerschap er sprake 
is van een toename van de klachten aangezien de 
bevalling steeds meer nadert en het lichaam steeds 
meer verandert. In dat geval kan het niet verder toe-
nemen van de angsten als een positief effect gezien 
worden. Uiteraard is deze hypothese alleen te toet-
sen in een onderzoeksopzet met een controlegroep. 
De belangrijkste kanttekening binnen dit onderzoek 
is de omvang van de onderzoeksgroep. Het aantal 
verwezen zwangere vrouwen met angst- en/of stem-
mingsklachten lag lager dan op grond van de preva-
lentiecijfers verwacht mocht worden. Mogelijk is er 
sprake geweest van onderdetectie van psychische 
klachten. Ondanks de hoge prevalentie van mentale 
gezondheidsproblemen gedurende de zwangerschap 
is dit geen structureel onderwerp van de prepartum 
zorg.23 Er kan een drempel zijn tot het (h)erkennen 
van klachten bij zowel zwangeren als bij hulpver-
leners. Dit kan toe te schrijven zijn aan een gebrek 
aan expertise op het gebied van prepartum mentale 
gezondheidsproblemen (zie box 2). Anderzijds uiten 
zwangeren hun angst- en/of stemmingsklachten dik-
wijls niet, tenzij er specifiek naar gevraagd wordt. 

•	 	Angst-	en/of	stemmingsklachten	komen	voor	bij	
10-20% van de zwangeren. 

•	 	Angst-	en/of	stemmingsklachten	zijn	vaak	niet	
duidelijk waarneembaar in de spreekkamer. Een 
deel van uw patiënten en/of partners zal er uit 
zichzelf niet snel over beginnen. 

•	 	Stemmingsklachten	tijdens	de	zwangerschap	
vertonen veel overeenkomsten met ‘normale’ 
zwangerschapsverschijnselen. Specifiek uitvra-
gen van kernsymptomen of screenen kan helpen 
bij de detectie.

•	 	Screening met een korte specifieke vragenlijst 
zoals de EDS, kan helpen om deze veelal verbor-
gen groep te traceren. 

•	 	Risicofactoren	geassocieerd	met	depressie	tijdens	
de zwangerschap: o.a. voorgeschiedenis met 
depressie, gebrek aan sociale steun, huiselijk 
geweld, ongeplande zwangerschap, relatiepro-
blemen, laag inkomen, laag opleidingsniveau en 
roken.

•	 	Risicofactoren	geassocieerd	met	angst	tijdens	de	
zwangerschap: o.a. voorgeschiedenis met angst-
stoornis, traumatische seksuele ervaring, trauma-
tische partus, (meerdere) spontane abortussen, 
hyperemesis gravidarum.

•	 	Angst	bij	zwangeren	kan	over	verschillende	
thema's gaan, zoals angst voor de bevalling, een 
handicap bij het kind of voor verandering van het 
eigen lichaam. 

Box 2: Tips en aandachtspunten voor in de spreekka-
mer van de gynaecoloog
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ten verkort worden als er meer mensen in groepen 
worden behandeld.24 Onderzoek naar de kostenef-
fectiviteit en efficiëntie voor dit specifieke behan-
delaanbod bij de zwangere patiëntenpopulatie met 
angst- en/of stemmingsklachten wordt dan ook aan-
bevolen. 

Conclusie 
Behandelaanbod voor zwangeren met angst- en/of 
stemmingsklachten staat nog in de kinderschoenen. 
De resultaten van dit exploratieve onderzoek geven 
voldoende aanknopingspunten om een groepsbe-
handeling met zwangerschapsspecifieke interventies, 
voortkomend uit de cognitieve gedragstherapie en 
de mindfulness-benadering, op klachtenbeloop van 
angst en depressie nader te onderzoeken middels 
een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep. 
Dit biedt mogelijk belangrijke kansen voor de toe-
komst, waarin naast preventie, efficiëntie en kosten-
effectiviteit een steeds belangrijkere rol gaan spelen.
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'Fijn van deze groep dat er ook andere zwangeren 
zijn die niet in een roze wolk zitten, zodat ik ook 
kan zeggen waar ik tegenop zie.'

'In het begin vond ik het eng om te vertellen wat ik 
allemaal dacht. Maar het was goed om te merken 
dat ik niet alléén bang ben dat mijn kindje niet 
goed is, erover praten heeft me geholpen.'

'Prettig om te kunnen delen en uit te wisselen.'

'De groep heeft me geleerd de andere kant van 
zaken te zien waardoor ik beter kon relativeren; de 
G-schema’s pas ik regelmatig toe en ze helpen; ik 
voel me vrolijker in de zwangerschap.'

Mijn gedachten waren op het moment dat we er 
samen over spraken: ‘’Waar ben je in hemelsnaam 
mee bezig? Je moet blij zijn met wat je hebt en 
krijgt in het leven. Mijn kind is gezond en doet 
het hartstikke goed op dit moment. Dat is niet bij 
iedereen zo vanzelfsprekend. En ondanks wat ups 
en downs met de misselijkheid en uitdroging, doe 
ik het eigenlijk nog redelijk goed.’’

Box 3: Uitspraken van patiënten over hun ervaring 
met de 'Als roze wolken donderen'-groep
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Samenvatting
De prevalentie van prepartum angst- en/of stem-
mingsklachten ligt tussen tien en twintig procent. 
Het onbehandeld laten hiervan heeft niet alleen 
consequenties voor de zwangere, maar ook voor 
de foetus. Er is tot op heden onvoldoende evidentie 
over het effect van psychologische behandelingen 
voor prepartum angst- en/of stemmingsklachten. 
Deze exploratieve studie is uitgevoerd met het doel 
om de mogelijke effecten van een cognitief gedrags-
therapeutische groepsbehandeling voor zwangere 
vrouwen met angst- en/of stemmingsklachten op 
individueel niveau te onderzoeken. De interventie 
betrof een open, gestructureerde, wekelijkse groeps-
therapie. Uit de resultaten blijkt dat een kwart van 
de respondenten klinisch significant is verbeterd 
op prepartum angst- en/of stemmingsklachten. De 
zwangerschapsgerelateerde angstcognities nemen 
bij een kwart van de respondenten klinisch signi-
ficant af. Belangrijke beperking van het onderzoek 
was het geringe aantal respondenten. De resultaten 
van dit exploratieve onderzoek geven voldoende 
aanknopingspunten om een groepsbehandeling met 
zwangerschapsspecifieke interventies, voortkomend 
uit de cognitieve gedragstherapie en een mindful-
nessbenadering, nader te onderzoeken op het effect 
op prepartum angst- en/of stemmingsklachten. 

Trefwoorden
Prepartum angstklachten, prepartum depressieve 
klachten, cognitieve gedragstherapie, mindfulness, 
groepstherapie

Summary
The prevalence of prepartum anxiety and low mood 
symptoms is between ten and twenty percent. Not 
treating these symptoms has not only consequen-
ces for the pregnant but also for the foetus. To date 

there is insufficient evidence about effects of psy-
chological treatments for prepartum anxiety and 
low mood symptoms. This explorative study is exe-
cuted with the purpose to investigate the effectivity 
of cognitive-behavioural group treatment for preg-
nant women with prepartum anxiety and low mood 
symptoms at an individual level. The intervention 
was an open, structured, weekly group treatment. 
The results show that a quarter of the respondents 
improved clinical significantly for prepartum anxi-
ety and low mood symptoms. The pregnancy rela-
ted anxiety cognitions reduced clinical significantly 
also for a quarter of the respondents. Main limita-
tion of this study was the limited number of res-
pondents. The results of the explorative study give 
enough indications to investigate the effect on pre-
partum anxiety and low mood symptoms of group 
treatment with specific pregnancy related inventions 
which are based on cognitive behavioural therapy 
and a mindfulness focus.

Keywords
Prepartum anxiety complaints, prepartum depres-
sive complaints, cognitive behavioural therapy, 
mindfulness, group therapy
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Tijdens de zwangerschap ontwikkelt bijna een 
kwart van de zwangere vrouwen een hinderlijk 
verstopte neus. Deze rhinitis gravidarum berust 
op een zwelling van het neusslijmvlies, in de laat-
ste zes of meer weken van de zwangerschap, 
waarschijnlijk ten gevolge van hormonale veran-
deringen. Hoewel de rhinitis doorgaans binnen 
twee weken na de partus vanzelf verdwijnt, geeft 
deze veel ongemak tijdens het laatste trimester 
van de zwangerschap: de nachtrust raakt ver-
stoord, de eetlust wordt beïnvloed, een sinusitis 
kan ontstaan of verergeren en een reeds bestaand 
astma kan opvlammen. Eenvoudige maatregelen 
kunnen de klachten aanzienlijk verminderen. 

Casusbespreking
Op de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde 
(KNO) meldde zich een 32-jarige vrouw wegens een 
sinds twee weken bestaande hinderlijke loopneus. 
Zowel overdag als ’s nachts was de neuspassage 
gestoord, waardoor patiënte niet goed kon slapen en 
niet uitgerust wakker werd. Patiënte was thans gra-
vida 1, para 0 en 29 weken zwanger. Zij vermeldde 
een blanco voorgeschiedenis, had geen allergieën en 
gebruikte geen medicijnen. Nasendoscopie toonde 
beiderzijds congestief, hyperaemisch neusslijmvlies 
met heldere rhinorrhoe. Er werden in de neus geen 
poliepen of andere afwijkingen gezien. Overig KNO-
heelkundig onderzoek was normaal. Wij adviseerden 
patiënte tweemaal daags de neus te spoelen met een 
0,9% zoutoplossing. 

Beschouwing
Definitie, incidentie, klinisch beeld
Rhinitis gravidarum werd door Ellegard et al. in 2004 
gedefinieerd als nasale congestie in de laatste zes (of 
meer) weken van de zwangerschap.2 Vaak treedt dit 
verschijnsel voor het eerst op tijdens het derde tri-
mester. Hierbij zijn per definitie geen tekenen van 
een allergische reactie of bovensteluchtweginfectie 
te vinden. Binnen twee weken na de bevalling zijn 
de klachten verdwenen.1,2 Namazi et al.1 beschrijven 
een incidentie van 9% in een studie met 117 zwan-
gere vrouwen en Ellegard et al.2 een incidentie van 

22% in een studie met 599 vrouwen. Eerdere studies 
rapporteren een incidentie variërend van 9 tot 39%, 
afhankelijk van de gehanteerde definitie.3-9

De meeste vrouwen hebben een verminderde 
neuspassage beiderzijds, met overmatige sereuze 
of muceuze afscheiding uit de neus.2 Nachtelijke 
nasale congestie kan leiden tot mondademhaling 
en snurken. Dit kan een verminderde kwaliteit van 
slaap tot gevolg hebben.1,2 Verstoorde ademhaling 
tijdens de slaap (sleep-disordered breathing), wat 
zich in snurken kan uiten, zou mogelijk geassocieerd 
zijn met hypertensie, pre-eclampsie, intra-uteriene 
groeiachterstand en lagere apgarscores bij de 
geboorte 2,10-12, maar er zijn ook studies die dit 
tegenspreken.13,14  Indien moeder bekend is met een 
pre-existent astma, kan deze verergeren tijdens een 
episode van rhinitis gravidarum.1 Langdurige nasale 
congestie kan leiden tot een sinusitis.2

Pathofysiologie 
De pathofysiologie van rhinitis gravidarum is niet 
geheel bekend en lijkt multifactorieel.1,2 Een hypo-
these is dat dit type rhinitis wordt veroorzaakt door 
de fysiologische veranderingen in het zwangere 
lichaam: oestrogenen mediëren een direct cholinerge 
reactie, waardoor remming van acetylcholinesterase 
wordt veroorzaakt. Hierdoor is er een vasodilatatie 
van de bloedvaatjes in het neusslijmvlies en pro-
duceren de slijmklieren in het neusslijmvlies meer 
secreet.15 Een andere hypothese is dat het groeihor-
moon van de placenta (placental growth hormone) 
tevens zwelling van mucosa stimuleert tijdens de 
zwangerschap, wat leidt tot nasale obstructie.1,16

Behandeling
De behandeling van neuspassageklachten tijdens 
de zwangerschap is uitdagend en bij veel (huis)art-
sen niet bekend. Er bestaat discussie over het gevaar 
van gebruik van neussprays tijdens de zwanger-
schap. Wegens beperkte literatuur over de veiligheid 
van nasale medicatie, moet deze bij voorkeur zoveel 
mogelijk vermeden worden. Een veilige en eenvou-
dige behandeling is het spoelen van de neus met een 

Rhinitis gravidarum 
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0,9% zoutoplossing. Door het regelmatig spoelen van 
de neus, zal de zwelling van het neusslijmvlies sta-
biliseren of afnemen. In een halve liter lauw water 
kan één theelepel keukenzout worden opgelost en 
hiermee kan de neus worden gespoeld.17,18 Adviseer 
hierbij patiënten zo min mogelijk zoutoplossing door 
te slikken, omdat zoutinname mogelijk een bloed-
drukverhogend effect zou kunnen hebben. Eventu-
eel kan water zonder zout worden gebruikt: mogelijk 
vermindert de nasale congestie ten gevolge van prik-
keling van nervus-trigeminus-takken in het neusslijm-
vlies. 

Rhinitis gravidarum is eventueel ook te behandelen 
met lokale intranasale decongestiva, zoals xylome-
tazoline. Xylometazoline lijkt een veilige behande-
ling te zijn tijdens de zwangerschap, omdat bij de 
aanbevolen doseringen weinig tot geen absorptie 
plaatsvindt via het neusslijmvlies in het bloed.1,17 Bij 
het langdurig gebruik van xylometazoline moet men 
wel bedacht zijn op het ontstaan van rhinitis medica-
mentosa 1,2 ofwel 'otrivinisme'. Dit kan ontstaan als 
het medicijn langer dan twee weken wordt gebruikt. 
Het Farmacotherapeutisch Kompas adviseert zwan-
gere vrouwen xylometazoline maximaal 5-7 dagen te 
gebruiken.2

De plaats van intranasale glucocorticoïden in de 
behandeling van rhinitis gravidarum is controver-
sieel. Glucocorticoïden hebben bewezen effect bij 
allergische rhinitis, maar bij rhinitis gravidarum is dit 
weinig onderzocht.2 In de gerandomiseerde studie 
van Ellegard et al. onder 53 vrouwen met rhinitis gra-
vidarum, blijken intranasale glucocorticoïden geen 
toegevoegde waarde te hebben.2,16,18 De meeste 
data bij zwangeren zijn bekend over het glucocor-
ticoïd budesonide. Deze studies betreffen echter 
vooral de effecten van geïnhaleerde budesonide.1,2,19 
Volgens het Farmacotherapeutisch Kompas kunnen 
zowel budesonide als beclomethason via neusspray, 
overeenkomstig het voorschrift, gebruikt worden bij 
zwangere vrouwen, omdat er geen schadelijke effec-
ten zijn gevonden. Bij dieronderzoeken daarente-
gen zijn schisis en skeletafwijkingen waargenomen 
bij gebruik van hoge doses budenoside.20 Mogelijk 
geven hoge doses glucocorticoïden dus een verhoogd 
risico op congenitale malformaties.1 Dit wordt in 
andere studies niet altijd bevestigd.19 

Fluticason neusspray wordt gebruikt als behande-
ling en profylaxe van allergische rhinitis. Bij de mens 
zijn er onvoldoende gegevens over de teratogenese. 
Bij dierproeven is gebleken dat bij systemische toe-
diening in hoge doseringen sprake is van teratogeni-
citeit. De systemische belasting bij nasaal gebruik is 
echter minimaal.20

Mometason neusspray is een glucorticoïd dat 
gebruikt wordt voor seizoensgebonden en niet-
seizoensgebonden allergische rhinitis. Ook bij dit 

middel zijn er onvoldoende gegevens over teratoge-
niciteit bij de mens. Het gebruik van (hoge doses) 
glucorticoïden heeft volgens Farmacotherapeutisch 
Kompas derhalve slechts een plaats in de behande-
ling van rhinitis gravidarum op strikte indicatiestel-
ling.20 
Bij een rhinitis met een allergische component wor-
den bij niet-zwangeren antihistaminica voorgeschre-
ven. Als neuspassageklachten op de voorgrond 
staan, zijn antihistaminica niet geïndiceerd, omdat 
de anticongestieve werking minder uitgesproken is. 
Eerste-generatie-antihistaminica zoals dexchloorfe-
niramine geven geen verhoogd risico op congenitale 
malformaties, maar tweede-generatie-antihistami-
nica zoals loratidine zijn geassocieerd met een hoger 
risico op hypospadie.21 Gebruik van deze middelen 
bij zwangeren wordt dus afgeraden. 

Tenslotte is een eenvoudige en veilige behandeling 
voor problemen tijdens de slaap ten gevolge van rhi-
nitis gravidarum, het hoofdeinde van het bed te ver-
hogen. Hierdoor wordt de nasale weerstand vermin-
derd en kan beter door de neus worden geademd. 

Conclusie
Rhinitis gravidarum komt bij bijna een kwart van de 
zwangere vrouwen voor en zorgt voor hinder gedu-
rende de zwangerschap. Door toepassing van een-
voudige maatregelen zijn goede resultaten in de 
behandeling te verkrijgen. Goede informatievoorzie-
ning over deze klacht, door huisartsen, verloskundi-
gen en gynaecologen, kan bijdragen aan een zwan-
gerschap zonder hinderlijke loopneus. 
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Samenvatting
Een 32-jarige vrouw, gravida 1, para 0, 29 weken 
zwanger, presenteert zich met klachten van rhinor-
rhoe en gestoorde neuspassage, passend bij rhini-
tis gravidarum. Patiënte krijgt het advies de neus te 
spoelen met een zoutoplossing. Rhinitis gravidarum 
is een ziektebeeld met een prevalentie van 9-22% 
onder zwangere vrouwen. Klachten kunnen zijn rhi-
norrhoe, verminderde neuspassage, verminderde 
nachtrust en snurken. Het ziektebeeld wordt gede-
finieerd als nasale congestie in veelal het laatste tri-
mester van de zwangerschap, zonder andere teke-
nen van een bovensteluchtweginfectie of bekende 
allergische oorzaak. Binnen twee weken na de par-
tus verdwijnen de klachten. Een eenvoudige, effec-
tieve behandeling is het spoelen van de neus met 
een 0,9%-NaCl-oplossing. Kortdurig behandelen met 
xylometazoline in de aanbevolen doseringen is vei-
lig voor het ongeboren kind, maar er bestaat kans 
op rhinitis medicamentosa. De plaats van intrana-
sale glucocorticoïden in de behandeling van rhinitis 
gravidarum is controversieel en deze middelen zou-
den alleen op strikte indicatiestelling mogen worden 
voorgeschreven. 

Trefwoorden
Rhinitis gravidarum, rhinitis, zwangerschap, neus-
passageklachten

Summary
A 32-year old woman, 29 weeks pregnant with her 
first child, was seen at the ENT outpatient depart-

ment. She reported complaints about clear, watery  
nasal secretion and congestion. The patient was 
diagnosed with pregnancy-related rhinitis and trea-
ted with nasal saline rinsing. Pregnancy-related rhi-
nitis is defined as nasal congestion in the last six, 
or more, weeks of pregnancy. The condition occurs 
without other signs of respiratory tract infection and 
has no identified allergic cause. Pregnancy-related 
rhinitis generally resolves completely within two 
weeks after delivery. The prevalence of pregnancy-
related rhinitis fluctuates between 9-22%. Patients 
experience watery nasal secretion and congestion 
with breathing difficulty, impaired sleep, and snor-
ing. Patients are advised to use saline irrigation to 
reduce nasal congestion. Decongestant nasal sprays 
can be used in the recommended doses. This may, 
however, induce medicamental rhinitis as potential 
complication. The use of intranasal glucocorticoids 
is controversial, and is therefore reserved for strict 
indications only. 

Keywords
Pregnancy-related rhinitis, pregnancy rhinitis, rhini-
tis, pregnancy, congestion
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'En zwijgen was het antwoord' is een verzameling 
interviews van ouders die in de jaren 50-60 hun kind 
verloren kort voor, bij of na de geboorte. Het verdriet 
zit bij velen nog hoog, ook bijna een halve eeuw later. 
Treffend wordt verwoord door ouders en enkele hulp-
verleners uit die periode hoe de wijze van omgaan 
met verdriet (of eigenlijk het niet-omgaan met het ver-
driet) in die jaren, ertoe heeft geleid dat de mentale 
wond weliswaar meestal bedekt is gebleven, maar 
niet geheeld. De verhalen zijn invoelbaar, confron-
terend en stemmen verdrietig. De gangbare praktijk 
van deze tijd, waarbij het rouwproces veel bewuster 
wordt doorlopen, begeleid door doorgaans sensitieve 
hulpverleners, leidt er hopelijk toe dat de uitkomst op 
dit vlak beter is. Het boek is een aanrader voor alle 
betrokkenen in het veld die ouders met deze proble-
matiek begeleiden, ten einde zich bewust te worden 
van hun belangrijke invloed en verantwoordelijkheid. 
De auteur, die zelf in de epiloog beschrijft hoe zij bege-
leid is bij het verwerken van haar verlies vroeg in deze 
eeuw, tekende de verhalen in de eigen taal van men-
sen op waardoor de boodschap duidelijk doorkomt.
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Schok aanbevolen
Advies Automatische Externe Defibrillator bij reanimatie

Collegae! Ik ben getrouwd. En ik heb een nieuw huis. Dus nu nog een hond. Ik ben niet met huisdieren 
opgegroeid. Behoudens een kanariepiet dan. (Als wij vroeger aan onze moeder vroegen om een beestje zei ze: 
‘Nee, jongens, niets daarvan, ik heb al hondjes genoeg’, doelend op haar achtkoppige gezin, ontstaan in het 
anticonceptie-loze tijdperk).
Maar mevrouw Kerkhof blijft maar doorzeuren. Dat ze zo vaak alleen is, in dat nieuwe vrijstaande pandje en 
dat een hondje zo gezellig is, muizen verjaagt en dieven verraadt. 
Uiteindelijk heeft ze mij met al haar motieven weten te overtuigen en begon het circus.

De keuze is al snel op een Australian Labradoodle gevallen, omdat je – naar men zegt – steeds meer op je hond 
gaat lijken. Aan die eis heb ik nu reeds voldaan. Een Brabantse hondenfokker heeft ons op haar wachtlijst 
gezet. Toen ik haar huishoudelijk reglement las, schoot ik in de lach. De mens is een zeer superieur schepsel. 
Stel je toch eens voor dat onderstaande werkwijze bij mensen zou worden toegepast. Ik extrapoleer in dit 
citaat enkele malen naar de homo sapiens.

Ik citeer:
Wij organiseren geregeld enkele kijk- en knuffeldagen, tijdens welke u van harte welkom bent, om vrijblijvend 
kennis te maken met ons, onze werkwijze en het ras. (Intake poli voortplantingsgeneeskunde, MK)
De kijkdagen zijn niet geschikt als test om te kijken of u al dan niet allergisch reageert op Australian 
Labradoodles. (E-matching, durft u het aan? MK) Als u echter niet reageert tijdens de kijkdag, kunt u er 
met een gerust hart vanuit gaan, dat de Australian Labradoodle geschikt voor u is. U kunt ook te allen tijde 
de vader en de moeder van uw pup zien, als u zich in laat schrijven en dikwijls ook nog opa en oma. U 
kunt op de wachtlijst worden gezet voor Poema x Raggs, ofwel voor Jippee x Whiskey, ofwel voor Gentle x 
Whiskey. Wij castreren de pups standaard op 8 weken, wij hebben hier bijzonder goede ervaringen mee. Met 
name teefjes genieten door de castratie op 8 weken een bewezen bescherming tegen melkkliertumoren en 
baarmoederkanker. Ik wil u wel waarschuwen, dat het natuurlijk levende wezens zijn en daardoor niet alles 
altijd precies gaat volgens plan. Is een teefje bijvoorbeeld niet lekker wanneer zij gedekt moet worden, dan zal 
ik haar niet laten dekken, maar pas weer bij de volgende loopsheid. (Schat, ik heb hoofdpijn, MK)

Komt het even niet uit om een pup in huis te hebben, vanwege een operatie, onverwachte zwangerschap, 
scheiding, verhuizing etc., dan schuiven we u gewoon door naar het volgende nestje. Een en ander is wel altijd 
afhankelijk van de volgorde van loops worden van de teefjes.
Zodra het teefje loops wordt, waar u een pup van zult kunnen hebben, krijgt u van mij bericht. Zelf vind ik 
het altijd jammer als mensen zich beperken tot een bepaald geslacht omdat er bij Australian Labradoodles 
nagenoeg geen verschil zit, qua karakter en doen of laten tussen reuen en teefjes. Om strakjes de 
koopovereenkomst in orde te kunnen maken, heb ik een tweetal gegevens van u nodig. 1) uw adresgegevens 
en 2) uw keuze wel / niet nu al laten castreren. (Bij teefjes heet het ook castreren, wanneer de eileiders geheel 
worden verwijderd). Teefjes zullen niet loops worden en dus ook niet humeurig als ze tegen de loopsheid 
aanzitten (PMS, MK) of net zijn geweest. Reuen zullen niet gaan vlaggen (wildplassen, MK), maar in 1x hun 
blaas legen, net als teefjes. Ook zullen zij niet op zoek gaan naar loopse teefjes in de buurt en dan in gevecht 
raken met andere reuen die dat ook van plan waren… (NVOG-galafeest, MK) Of onder een auto lopen…
Ook het groengele druppelen wat reutjes doen als ze vruchtbaar worden, blijft achterwege.

Gisteren had ik een reanimatie-opfriscursus in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. We oefenden met de 
defibrillator. Na het plakken van de stickers maakt het apparaat een analyse van het hartritme. 

Ik hoorde: ‘schok aanbevolen’, een kreet die op het leven van toepassing kan zijn. Zowel bij het 
uitspreken van het ja-woord, als bij de aanschaf van een hondje.

 Mieke Kerkhof
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meet the professor

Prof. dr. Didi Braat is geboren (thuisbevalling!) in 
Amstelveen op de plek waar nu de A9 loopt. Ze is 
de oudste van vijf kinderen in een arbeidersgezin. 
Zij studeerde aan de VU in Amsterdam en deed 
daar ook haar opleiding tot gynaecoloog (waarvan 
één jaar in het OLVG), gevolgd door een fellowship 
Voortplantingsgeneeskunde. Aan het begin van  haar 
opleiding startte zij haar promotieonderzoek bij pro-
fessor Schoemaker naar het voorkómen van meer-
lingzwangerschappen bij pulsatiele GnRH-behande-
lingen, waarop ze in 1992 promoveerde. Van 1992 tot 
1993 werkte ze een jaar als fellow Voortplantingsge-
neeskunde in het Middlesex Hospital/Hallam Medical 
Center in Londen en in de Bourn Hall Clinic (Bourn), 
waarna ze weer terugkeerde naar de VU als plaats-
vervangend hoofd van het IVF-centrum. In 1993 ver-
liet ze de VU om hoofd te worden van het IVF-team 
in het Dijkzigtziekenhuis. In 1996 vertrok ze naar Nij-
megen, aanvankelijk als UHD Voortplantingsgenees-
kunde, sinds 2001 is ze hoogleraar en hoofd van de 
afdeling Verloskunde & Gynaecologie. 
Haar onderzoek heeft zich steeds gericht op het voor-
komen van complicaties van vruchtbaarheidsbehan-
delingen, vooral de meerlingzwangerschappen. Maar 
ook de kwaliteit en veiligheid van TESE/PESA in 
combinatie met ICSI behandelingen, zowel voor wat 
betreft de kinderen geboren na deze behandelingen 
als de mannen die deze behandelingen ondergaan. 
Daarnaast houdt zij zich de afgelopen jaren steeds 
meer bezig met de diverse mogelijkheden betref-
fende de  fertiliteitspreservatie.
Ze was voorzitter van de IVF-werkgroep, van de koe-
pel VEF en van de VFS (Nederlands/Vlaamse Vereni-
ging van Fertiliteitsstudies).
Van 2003–2012 was ze opleider van het cluster Nijme-
gen; in 2011 ontving ze de landelijke opleidersprijs.
Ze was vice-voorzitter van de Raad voor de Volksge-
zondheid en Zorg (RvZ), plaatsvervangend lid van de 
CCMO, lid van de Gezondheidsraad en voorzitter van 
de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruch-
ting. Op dit moment maakt ze deel uit van de staats-
cie 'Herijking ouderschap'. 
In het Radboudumc is ze voorzitter van het bestuur 

van het IWKV (Instituut ter Waarborging van Kwali-
teit en Veiligheid) en was ze van 2006-2012 voorzitter 
van het stafconvent. In 2007 richtte ze het netwerk 
DIVAS (Diversiteitsbevordering door Vrouwelijke Aca-
demische Specialisten) op, waarvan ze nog steeds 
voorzitter is. 
Didi Braat is getrouwd met historicus Adrie van Toorn 
en heeft twee kinderen: Otto (1991) en Emma (1994). 

Wat is mijn grootste verdienste?
Door vanuit de RvZ een signalement uit te brengen: 
'Uitstel van ouderschap, medisch of maatschap-
pelijk probleem' en daarmee de discussie omtrent 
het uitstellen van ouderschap op de politieke en 
publieke agenda te zetten. De spagaat  is duidelijk: 
medisch gezien is het slim om op jonge leeftijd kin-
deren te krijgen, maar maatschappelijk gezien is dit 
vaak helemaal niet zo makkelijk. Ik heb gemerkt dat 
vooral deze medische risico’s vaak niet bekend zijn, 
en heb me sterk gemaakt richting overheid voor een 
betere voorlichting via het onderwijs en de gezond-
heidszorg. Maar ook dat de combinatie werken en 
zorg makkelijker moet zijn. Dit is ook reden geweest 
om me nog sterker te maken voor een part time 
opleiding voor onze aios (zie verderop). 

Wat is mijn favoriete bezigheid?
Van oktober 2014 tot januari 2015 had ik een sabbati-
cal, waarbij ik samen met mijn echtgenoot een paar 

Het zelfportret
van Didi Braat 

Een zelfportret naar Marcel Proust
Voor de rubriek 'Meet the professor' is uitgegaan 
van de door de schrijver Marcel Proust (1871-1922) 
ontworpen vragenlijst ten be hoe ve van zijn 'zelf-
portret', aangevuld met vragen die voor ons vakge-
bied van belang kunnen zijn. De desbetreffende 
hoogleraar heeft de vrijheid vragen toe te voegen 
of over te slaan.
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maanden down-under ben geweest; een week of 
vier vakinhoudelijk en de rest vakantie. Dit was een 
geweldige ervaring, zowel professioneel als privé!  
Het maakte heel duidelijk dat het heerlijk is om vak-
inhoudelijk bezig te zijn (ik heb me daar vooral met 
de fertiliteitspreservatie bezig gehouden), maar ook 
hoe belangrijk het is om tijd voor mezelf en elkaar 
te hebben. Met als favoriete bezigheid: lekker eten, 
wandelen en boeken lezen.

Wie wil ik het liefste zijn behalve uzelf? 
Candy Dulfer; het lijkt me geweldig om zo op een 
saxofoon te kunnen spelen! 

Wat is mijn belangrijkste tekortkoming?
Ik wil teveel tegelijk doen en kom dan tijd te kort. 

Wat zijn mijn favoriete films?
Intouchables en Una Giornata Particolare

Wie zijn mijn favoriete auteurs?
Willem-Frederik Hermans en Anna Enquist. 

Wat is mijn favoriete muziek?
Afhankelijk van mijn stemming: Bob Dylan, Nick 
Drake, Adele en Amy Winehouse

Wat is mijn motto?
Eerst maar eens kijken, dan kunnen we altijd nog 
zien. (Geleerd van Otto Bleker)

Vakinhoudelijk
Wie is mijn grote inspirator in het vak en erbuiten?
Joop Schoemaker wist me al tijdens mijn studie te 
interesseren voor voortplantingsgeneeskunde. Hij was 
net terug uit de VS, geïnspireerd door de recente ont-
dekkingen op het gebied van de GnRH-pulsgenerator. 
Ik werd eerst als proefpersoon en later als promoven-
dus betrokken bij het onderzoek naar GnRH-pulsfre-
quenties en het verminderen van meerlingzwanger-
schappen bij behandeling met de GnRH-pomp. 

Wat zijn mijn belangrijkste prestaties?
Het terugdringen van (grote) meerlingzwangerschap-
pen. Aanvankelijk bij vrouwen met een WHO-I-ame-
norrhoe (pulsatiel GnRH), maar later ook bij IVF, 
waarbij ik mij eerst sterk maakte voor het terug-
plaatsen van twee in plaats van drie (of nog meer) 
embryo’s, en daarna van twee naar één. Dit vooral 
door wetenschappelijk onderzoek, maar ook door 
via de media zowel professionals als patiënten dui-
delijk te maken dat het doel moet zijn een gezonde 
éénlingzwangerschap, waarbij past dat er niet meer 
dan één embryo in de baarmoeder wordt geplaatst. 

Wat vormt mijn grootste teleurstelling? 
Dat in-vitromaturatie van primordiaal follikels/imma-
ture eicellen nog steeds niet mogelijk is. Daarmee 

kunnen we het risico van herintroductie van de kan-
ker na terugplaatsen van tevoren ingevroren ovarium-
weefsel vermijden. En dit kan ook mogelijkheden bie-
den bij POI-patiënten die nog follikels hebben.

Op welke samenwerking kijk ik met de meeste 
voldoening terug?
De constructieve samenwerking met urologen op het 
gebied van TESE/PESA. Tijdens het moratorium heb-
ben we samen met de urologen en in mindere mate 
pathologen en genetici door middel van wetenschap-
pelijk onderzoek kunnen aantonen dat de TESE/
PESA-behandeling veilig is. Niet alleen voor de kinde-
ren na TESE/PESA/ICSI, maar ook voor de mannen 
zelf. Dit vereist wel specifieke expertise van het hele 
team. Ik ben er trots op dat we er samen met uro-
logen, embryologen en gynaecologen voor hebben 
gezorgd dat de zorg kwalitatief op hoog niveau staat.

Hoe kijk ik terug op opleiden, het overdragen van 
kennis en ervaring?
Het is fijn om te merken dat de huidige studenten en 
aios nog steeds dezelfde drive hebben als ik destijds. 
En het geeft mij veel voldoening om mijn enthousi-
asme en kennis over te kunnen dragen, en te zien 
hoe onze jonge collega’s zich een weg banen in ons 
vak. Maar het is wel lastiger geworden om in de hui-
dige tijd alle ballen in de lucht te houden. De balans 
werk/privé is veranderd. Om die reden heb ik als 
opleider expliciet uitgestraald dat het geen enkel 
probleem is om een dag per week minder te wer-
ken (ze werken dan nog steeds 40 uur!). Want ik ben 
ervan overtuigd dat dit net dat beetje lucht geeft dat 
nodig is om het voor veel aios mogelijk te maken om 
de opleiding te kunnen combineren met een gezin, 
promotieonderzoek of andere zaken die voor hen 
belangrijk zijn. Dat komt zowel hun opleiding ten 
goede, als hun privé situatie. Ik ben ervan overtuigd 
dat een dokter waarbij het thuis goed loopt, ook een 
betere dokter is op het werk.

Hoe ervaar ik recente veranderingen in het opleiden? 
Positief, waarbij ik denk dat we nog wel een slag 
kunnen maken. Als je kijkt vanuit het perspectief 
van de patiënt, moet er nog meer dan nu multidisci-
plinair worden gewerkt en dus ook meer multidisci-
plinair moeten worden opgeleid. Ook de besluitvor-
ming samen met onze patiënten kan echt nog veel 
beter! Het is prima dat er nu competentiegestuurd 
wordt opgeleid, maar we zien allemaal dat dat nog 
erg lastig is, vooral voor de andere competenties 
dan 'medisch handelen'. Ik hoop dat we elkaar nog 
meer zullen aanspreken op het verder ontwikkelen 
en vooral ook toetsen van deze andere competenties. 
En dit geldt uiteraard niet alleen voor onze aios maar 
ook voor ons gynaecologen! 



313

pico bello

De effectiviteit en veiligheid van lachgas 
als pijnstilling tijdens de baring

T.J.M. Duin   coassistent
dr. M. Kok   gynaecoloog
drs. T.J. van den Berg   anesthesioloog
prof. dr. J.A.M. van der Post   gynaecoloog
Allen AMC Amsterdam

ken bij het toedienen van lachgas aan patiënten. 
Deze studies zijn echter alle van te lage methodolo-
gische kwaliteit gebleken om harde conclusies uit te 
trekken.7 Bij knaagdieren is wel een teratogeen effect 
aangetoond wanneer N2O in hoge doses (50-75%) 
wordt toegediend gedurende 24 uur aan drachtige 
knaagdieren of in lage doses (0,1%) gedurende de 
gehele dracht.8,9 Alhoewel in het buitenland lachgas 
veel gebruikt wordt tijdens de baring, is het pijnstil-
lend effect nog niet onomstreden aangetoond in de 
literatuur.5

Vraagstelling
Wij vroegen ons af of lachgas een effectieve, veilige 
methode van pijnstilling is bij barende vrouwen. 
Daarom stelden wij de volgende PICO op:
patiënt: vrouwen in partu
intervention: lachgas als pijnstilling
comparison: geen pijnstilling/placebo
outcome: pijnstillend effect (uitgedrukt in pijnscore) 
en veiligheid

Zoekstrategie
Met de volgende zoektermen werd een search ver-
richt in Pubmed: ("Nitrous Oxide"[Mesh] OR nitrous 
oxide [tiab]) AND ("Labor Pain"[Mesh] OR labor pain 
[tiab])

Gezien het grote aantal artikelen (43) werd gefilterd 
op ‘meta-analyse’ en ‘systematic review’, waarna 
elf artikelen overbleven. Relevante artikelen om te 
bespreken waren een Cochrane review van Klomp et 
al.10 waarin een analyse werd gedaan van alle geïn-
haleerde anesthetica tijdens de partus. Verder is er 
een recente review van Rooks van alle beschikbare 
literatuur over de veiligheid van lachgas als pijn-
stilling tijdens de partus.11 Een derde systematic 
review 4 uit 2014 includeerde geen nieuwe studies 
ten opzichte van de Cochrane review en bevatte geen 
meta-analyse; dit review is daarom buiten beschou-
wing gelaten.

Achtergrond
Pijn tijdens de baring is een belangrijk thema voor 
vrouwen en wordt door zowel de vrouw als zorg-
verlener als behandelbaar gezien. Daarbij vragen 
barende vrouwen tegenwoordig vaker om pijnstilling 
en komen zij op deze manier vaker dan voorheen 
vanaf de eerstelijnsverloskunde in de tweede lijn 
terecht, wat leidt tot medicalisering van de partus bij 
laagrisico barenden.1 In 2008 verscheen de Richtlijn 
Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de beval-
ling, waarin wordt aanbevolen om alle vrouwen met 
een pijnstillingsverzoek adequate pijnstilling aan te 
bieden.2 
In de tweede en derde lijn geldt de epidurale anal-
gesie als de gouden standaard. Dit is effectiever 
gebleken dan morfine, pethidine of remifentanil.3 
Deze methode van pijnstilling brengt echter risico´s 
met zich mee en vraagt om extra monitoring van de 
barende moeder en de foetus. 
Lachgas, distikstofoxide (N2O), is een inhalatieanes-
theticum met in lage dosering een analgetische en 
anxiolytische werking.4 In Groot-Brittanië wordt 
lachgas door 50-75% van de vrouwen als pijnstilling 
gebruikt tijdens de partus en in Finland tot 60%.5 In 
Nederland wordt in de verloskunde lachgas slechts 
in enkele geboortecentra gebruikt. Lachgas heeft als 
voordelen de eenvoudige toedieningswijze en snelle 
werking (30 tot 50 seconden), waarbij de vrouw 
zelf het masker vasthoudt en de toegediende dosis 
bepaalt. De meest gebruikte vorm is een mengsel 
van 50% N2O en 50% O2 (in Nederland Relivopan).6  
Lachgas is geen krachtig analgeticum in de dosis die 
wordt gebruikt tijdens de baring. Het helpt vrouwen 
te ontspannen, geeft een gevoel van controle en ver-
minderd de perceptie van pijn, alhoewel zij er nog 
steeds van bewust zijn dat de pijn aanwezig is. De 
belangrijkste bijwerkingen van het gebruik van lach-
gas zijn duizeligheid, misselijkheid en braken. De 
laatste twee bijwerkingen komen ook veel voor tij-
dens bevallingen waarbij geen medicatie wordt 
gebruikt.5 In het verleden is blootstelling aan lachgas 
in verband gebracht met vroeggeboorte en congeni-
tale afwijkingen bij zwangere hulpverleners betrok-
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Systematic review:
Klomp, T., M. van Poppel, L. Jones, J. Lazet, M. Di 
Nisio, A.L. Lagro-Janssen. Inhaled analgesia for pain 
management in labour. Cochrane Database Syst Rev. 
2012 Sep 12;9:CD009351. doi: 10.1002/14651858.
CD009351.pub2. Review. 

Review:
Rooks, J.P., Safety and risks of nitrous oxide labor 
analgesia: a review. J Midwifery Womens Health. 
2011 Nov-Dec; 56(6): 557-65. 2011

Bevindingen
Cochrane review
Klomp et al. zochten in de literatuur naar rando-
mised controlled trials die geïnhaleerde analgetica 
vergelijken met andere geïnhaleerde analgetica, pla-
cebo of andere methoden van niet-farmacologische 
pijnbehandeling tijdens de partus. Primaire uitkomst-
maten waren onder andere de pijnintensiteit (zoals 
gedefinieerd door de onderzoekers van de trial) en 
de veiligheid van de interventie.
26 studies, waarin 2959 vrouwen gerandomiseerd 
werden zijn geïncludeerd in de review. In totaal 
waren er drie RCT’s die lachgas vergeleken met pla-
cebo (50%-100% O2) of geen behandeling. In twee 
van deze trials werd de pijn intensiteit tijdens de ont-
sluitingsfase gerapporteerd als ernstig tot extreem 
(op de WHO-pijnschaal) bij totaal 310 vrouwen. De 
groep die lachgas kreeg toegediend in een dosis van 
30-50% rapporteerde minder pijn vergeleken met de 
placebogroep (100% O2) of de geenbehandelinggroep 
(gemiddeld RR 0,06, 95% BI 0,01-0,34). In een derde 
RCT met 509 vrouwen werd de pijnintensiteit met 
de VAS (Visual Analog Scale 0-10) tijdens de ontslui-
tingsfase gerapporteerd na een uur. De studie verge-
leek toediening van N2O 50% met O2 50%. Voruwen 
van de N2O-groep rapporteerden minder pijn verge-
leken met vrouwen van de O2-groep, (gemiddelde 
absolute afwijking -3,5, 95% BI -3,75-3,25).

Review Rooks:
Dit betreft een literatuur-review naar de veiligheid 
en risico’s van lachgas als pijnstilling bij de partus 
(in een 50/50-mengsel) en een search naar evidence 
over de invloed van het gebruik van lachgas op de 
baring, de moeder, de foetus, de neonaat en de 
borstvoeding. Verder wordt er uitgebreid ingegaan 
op de mogelijke risico’s van blootstelling aan lach-
gas voor verzorgend personeel. Zij stelt allereerst 
de voorwaarden voor een veilig gebruik van lach-
gas tijdens de baring: (1) de N2O wordt gegeven met 
zuurstof met een N2O concentratie van <50%; (2) de 
vrouw houdt zelf het masker vast om het mengsel 
toe te dienen; (3) de uitgeademde N2O/O2 moet wor-
den afgezogen.
In een 4-jaar prospectieve survey van 35,828 toedie-
ningen van 50%N2O / O2 in 191 Franse kinder- en vol-

wassenafdelingen werden 27 ‘serious adverse events’ 
gerapporteerd bij 23 patiënten. Negen van deze 
adverse events (tweemaal braken, bewustzijnsstoor-
nis, bradycardie, vertigo, hoofdpijn, nachtmerries, 
zweten en somnolentie) hadden een causaal verband 
met de N2O.
Lachgas vermindert de effectiviteit of afgifte van 
endogene oxytocine niet en heeft geen effect op 
uteruscontracties of de voortgang van de baring. In 
een Chinese studie van 1300 vrouwen die gerando-
miseerd werden voor 50%N2O of 50%O2 tijdens de 
baring werden bij de N2O-groep een significante kor-
tere actieve fase van de baring (153 min vs 187 min; 
P<0,05) en minder sectio’s (11,6% vs. 19,3%; P<0,05) 
gezien. 
Lachgas passeert de placenta en binnen 15 minuten 
zal de concentratie in de foetale circulatie gelijk zijn 
aan 80% van de concentratie in de maternale circu-
latie.5 Meerdere studies tonen aan dat er geen nega-
tieve effecten zijn op de Apgar en andere neonatale 
scores bij neonaten die blootgesteld zijn aan lachgas 
tijdens de geboorte.12

Een grote Zweedse studie (N=3347) deed onderzoek 
naar een aantal voortplantingsproblemen en bloot-
stelling aan lachgas bij Zweedse verloskundigen in 
de jaren 80. Er werd geen verband gezien tussen 
N2O-blootstelling en de conceptiekans, behalve bij 
41 verloskundigen die meer dan dertig bevallingen 
per maand bijwoonden waarbij N2O werd gebruikt; 
hun conceptiekans was 0,64 (95% BI 0,44-0,95). 
Bij verloskundigen met minder blootstelling werd 
dit effect niet gezien. Spontane abortus na twaalf 
weken was geassocieerd met nachtdiensten (OR 
3,33; 95% BI; 1,13-9,87) of het wisselen tussen drie 
diensten (OR 1,63; 95% BI 0,95-2,81). Het gebruik 
van N2O/O2 bij meer dan 50% van de geboorten was 
niet geassocieerd met spontane abortus (OR 0,95; 
95% CI 0,62-1,47). Het werken van nachtdiensten 
was geassocieerd met een bijna zevenvoudige toe-
name in vroeggeboorten (<37 weken) (OR 5.6; 95% 
BI 1.9-16.4). Blootstelling aan N2O was geassocieerd 
met een afname in het geboortegewicht van 77 gram 
(95% BI -24 tot 129 g).

Discussie
Beide bovenstaande reviews zijn goed toepasbaar 
op onze klinische vraag, met betrekking tot pati-
entengroep, interventie en uitkomstmaat. De drie 
besproken RCT’s uit de review van Klomp et al. zijn 
adequaat gerandomiseerd, echter is het bij allen 
onduidelijk hoe de patiënten en het personeel geblin-
deerd werden. Verder stellen de reviewers dat er 
een hoge mate van heterogeniteit was in de analyse 
naar het pijnstillend effect van lachgas en de pijnin-
tensiteit, waardoor de resultaten met terughoudend-
heid moeten worden geïnterpreteerd. Daarbij zijn 
er in alle besproken RCT’s kleine patiëntengroepen 
gebruikt (bereik 27 tot 320) en zijn er geen onderzoe-
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gevoel van angst mee te nemen in het onderzoek. 
Verder zou er in vervolgonderzoek gekeken moeten 
worden of met het gebruik van lachgas in de eerste 
lijn een opname in de tweede lijn vermijdbaar is en 
of daarmee kosten kunnen worden bespaard.
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ken waarin lachgas analgesie wordt vergeleken met 
epidurale analgesie, de gouden standaard. 
De literatuur-review van Rooks van de veiligheid van 
lachgas stelt dat er verder onderzoek nodig is naar 
de risico’s van blootstelling aan lachgas in goed 
geventileerde moderne ziekenhuizen met adequate 
afvoersystemen. Een recent Zweeds onderzoek waar-
bij blootstelling aan lachgas werd gemeten op zes 
verloskamers, bedroegen de tijd gewogen gemiddel-
den voor 8 uur 45 en 83 mg/m3 voor respectievelijk 
verloskundigen en hun assistenten, wat ruim onder 
de maximaal aanvaardbare concentratie (MAC) in 
Nederland van 152 mg/m3 ligt.13 De studie liet ook 
zien dat de blootstelling aan lachgas sterk vermin-
derd wordt door het gebruik van een dubbelmasker 
met bronafzuiging, ophoging van de ventilatie en 
adequate instructies aan de barende vrouw en part-
ner.

Conclusies en aanbevelingen
De bovengenoemde review van Klomp et al. laat zien 
dat lachgas als pijnstilling bij de baring effectiever is 
dan placebo of geen behandeling. Verder lijkt lach-
gas geen of zelfs een mogelijk positieve invloed te 
hebben op de baring en worden er geen negatieve 
effecten beschreven voor de moeder en de neonaat. 
Deze resultaten moeten echter met terughoudend-
heid worden geïnterpreteerd, omdat het gaat om 
een beperkt aantal trials met relatief kleine groe-
pen patiënten en een onduidelijk risico op bias. Het 
lage aantal beschikbare trials en het gebrek aan tri-
als van hoge kwaliteit suggereren dat er, ondanks de 
positieve resultaten, nog onvoldoende consistente 
evidence is voor de effectiviteit van lachgas als pijn-
stilling tijdens de baring. Een teratogeen effect van 
lachgas is aangetoond bij knaagdieren, maar niet 
bij mensen. De associatie tussen blootstelling aan 
lachgas, vroeggeboorte en congenitale afwijkingen 
bij kinderen is in adequaat opgezet onderzoek nooit 
naar voren gekomen. Lachgas kan, mits adequate 
ventilatie en afzuigapparatuur wordt gebruikt, vei-
lig worden toegediend in moderne ziekenhuizen of 
geboortecentra. Er is echter gezien de huidige evi-
dence behoefte aan een grote, adequaat opgezette 
placebo-gecontroleerde klinische trial waarin het 
pijnstillend effect van lachgas onomstreden wordt 
aangetoond voordat lachgas op grote schaal kan 
worden toegepast.

Tot slot
De kracht van lachgas analgesie zit niet zo zeer in 
de pijnstillende werking als wel in het anxiolytische 
effect. De baring gaat bij veel vrouwen gepaard met 
angst waarbij lachgas kan helpen met acceptatie en 
krijgen van een gevoel van controle over de baring; 
het meten van het effect van lachgas met alleen een 
pijnscore lijkt dus niet zinvol. Beter zou zijn om de 
tevredenheid van vrouwen met de baring en het 

Samenvatting
Lachgas, distikstofoxide (N2O), is een inhala-
tieanestheticum dat in Nederland slechts in enkele 
geboortecentra wordt gebruikt als pijnstilling tij-
dens de baring. In het verleden is blootstelling aan 
lachgas in verband gebracht met vroeggeboorte 
en congenitale afwijkingen bij zwangere hulpver-
leners. Verder is het pijnstillend effect van N2O nog 
niet onomstreden aangetoond in de literatuur. Wij 
vroegen ons af of lachgas een effectieve, veilige 
methode van pijnstilling is bij barende vrouwen. 
Een Cochrane review van Klomp et al. laat zien 
dat N2O als pijnstilling bij de baring effectiever is 
dan placebo of geen behandeling (gemiddeld RR 
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0,06, 95% BI 0,01-0,34; twee studies; GAA -3,5, 
95% BI -3,75-3,25; één studie). Het betreft echter 
gepoolde data van een beperkt aantal trials met 
relatief kleine groepen patiënten en een onduidelijk 
risico op bias. De associatie tussen blootstelling aan 
lachgas, vroeggeboorte en congenitale afwijkingen 
bij kinderen is in adequaat opgezet onderzoek nooit 
naar voren gekomen. Bovengenoemde resultaten 
moeten echter met terughoudendheid worden geïn-
terpreteerd. Er is behoefte aan een grote, adequaat 
opgezette placebo-gecontroleerde klinische trial 
waarin het pijnstillend effect van lachgas onomstre-
den wordt aangetoond alvorens het op grote schaal 
te implementeren.

Trefwoorden
Lachgas; N2O; baringspijn; pijnstilling; effectiviteit 
en veiligheid

Summary
Nitrous oxide (N2O) is a weak anaesthetic which is 
used in a select number of Dutch birth centres as 
pain relief during labour. In the past exposure to 
nitrous oxide has been associated with premature 
birth and congenital defects in pregnant health 
workers. Moreover the analgesic effect of N2O has 
not been undisputedly proved in literature. We 
performed a literature search to determine whether 
N2O is an effective, safe method of pain relief for 

women in labour. A Cochrane review by Klomp 
et al. shows that the use of N2O during labour is 
more effective than placebo for pain relief (average 
RR 0.06, 95% CI 0.01 to 0.34, two studies; MD -3.5, 
95% CI -3,75 to -3,25, one study). This is however 
concluded from pooled data from small trials with 
a possible risk of bias. The association between 
exposure to nitrous oxide, premature birth and con-
genital defects has never emerged from adequate 
research. However, the results mentioned above 
should be examined with caution. There is need for 
further, adequately powered randomised controlled 
trials which undisputedly prove the analgesic effect 
of nitrous oxide before N2O can be implemented in 
clinical practice.

Keywords
Nitrous oxide; Nw  O; labour pain; pain relief; effec-
tiveness and safety
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'Nou hebben jullie negen maanden lang netjes de 
alcohol en sigaretten laten staan, en dan zou je 
in de laatste uren nog even keihard aan de drugs 
gaan. Drugs die direct bij je kindje terechtkomen. 
Hartstikke slecht en bovendien onnodig. Ooit 
apen om pijnbestrijding horen vragen?'

Mijn vriend en ik zijn bij een bevallingsworkshop 
beland. We kwamen voor een rondleiding door het 
bevalcentrum van een ziekenhuis, en kregen een 
twee uur durende donderpreek over zwangerschaps-
ethiek cadeau. ‘Voorlichting,’ heette het.

Welkom in de wondere wereld van de zwangerschap.

Na acht maanden verbaast het me niet meer. De weg 
naar de bevalling is geplaveid met gedrags regels, 
voedselvoorschriften en sociale verwachtingen die 
gestoeld zijn op een naturalistische ideologie. Als 
zwangere vrouw sta ik model voor de oervrouw en 
als oervrouw ben je op de allereerste plaats moeder. 
Hoe zichtbaarder mijn zwangere buik wordt, hoe 
meer ik als persoon op de achtergrond lijk te raken.

Van alle kanten wordt mij opgedrongen dat ik ein-
delijk mijn ware doel dien. In gesprekken met onbe-
kenden, tijdens de yoga, op mijn werk, in de winkel 
en bij cursussen als de bevallingsworkshop. Op mijn 
aanstaande moederschap wordt niet hoofd zakelijk 
gereageerd als een nieuwe dimensie van mijn indivi-
dualiteit (ik, nu ook als moeder), maar als een beves-
tiging van mijn raison d'être (ik, vrouw, eindelijk 
moeder).

En dat is allemaal te verklaren door te kijken naar 
moeder natuur.

De militante verloskundige laat er bij de ‘voorlich-
ting’ geen misverstand over bestaan: een poliklini-
sche bevalling, pijnbestrijding en de keizersnee zijn 
voor verwende vrouwen. Het is leuk, al die voor-
uitgang en beschaving, maar uiteindelijk zijn wij 
gewoon dieren en daar kunnen we ons maar beter 
naar gedragen.

Het is volgens haar een groot geschenk dat ik in 
Nederland ben geboren. Dat is het enige land dat 
snapt dat de vrouw gemaakt is om te bevallen: zonder 
al die onnodige medische poespas. Bevallen is name-
lijk natuurlijk bevallen, en als het even kan thuis.

Hoewel de workshopleidster het wel erg bont maakt, 
is haar kijk op de zwangerschap en bevalling niet 
uitzonderlijk. In Nederland zijn de verloskundigen 
namelijk de baas over de zorgen over jouw buik. Een 
waardenvrije praktijk is nauwelijks te vinden.

Ze spreken me dan ook consequent aan op mijn ‘oer-
kracht’ als vrouw. I was born to do this.

Zwanger anno 2015: wie verlost ons 
van Moeder Natuur?

Renée Frissen MA   gastcorrespondent

Gastcorrespondent Renée Frissen ontdekte tijdens haar zwangerschap dat er in Nederland een dwingend 
ideaalbeeld bestaat over hoe ‘bevallen’ en ‘moederschap’ precies moet. Ironisch genoeg zit de vrouw anno 
2015 gevangen in een naturalistische ideologie die ooit juist bedoeld was haar te bevrijden.

Uiteindelijk zijn we
gewoon dieren

De ironie: verloskunde
is feministische vondst

Het opvallende is dat de verloskundige praktijk in 
Nederland op een feministische gedachte is gestoeld. 
In het ziekenhuis zouden in de tweede helft van de 
vorige eeuw, gynaecologen (mannen) de kracht van 
een vrouw ondermijnen door de zwangerschap en 
bevalling enkel medisch te benaderen. De vroedvrou-
wen kwamen juist op voor de individuele vrouw, en 
begeleidden haar op haar persoonlijke reis naar het 
moederschap. De vrouw kon zo weer eigenaar wor-
den van haar eigen lichaam en ervaring.

De meerwaarde van een verloskundige zal ik ook 
absoluut niet ontkennen. De vrouwen die mij tot 

maatschappij
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cipatiestrijd kunnen worden geplukt (vrouwen in 
Nederland bevallen gemiddeld op hun dertigste van 
hun eerste kind), worden zwangere vrouwen van-
uit allerlei hoeken aangesproken op hun homogeen 
gedefinieerde vrouw-zijn en hun dienende lichame-
lijke functie. Dit tast hun vrijheid en individualiteit 
aan. De keuze voor kinderen dreigt daarmee een 
ritueel te worden waarin rolpatronen weer traditio-
neel worden ingericht.

Natuurlijk heb ik als individu de keuze om me te ver-
zetten tegen deze traditionele patronen. Maar die-
zelfde patronen beperken wel mijn bewegingsvrij-
heid. Ik ga twee weken voor mijn uitrekendatum met 
verlof en daar wordt vrijwel uitsluitend met afkeu-
rende verbazing op gereageerd.

Maar wanneer ik vertel dat mijn vriend een maand 
vrij heeft genomen om bij de baby en mij te zijn, is 
er verbazing alom en verwondering over hoe hij dat 
voor elkaar heeft gekregen op zijn werk. Dit geeft mij 
het gevoel dat ik een uitzondering op de regel ben. 
Als dat zo is, hoe kunnen we dan ooit verwachten 
dat vrouwen met kinderen een gelijkwaardige positie 
bereiken?
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De Correspondent, 7 februari 2014

nu toe bijstaan zijn fantastisch en deskundig. Het is 
alleen ironisch dat een beweging die de vrouw wilde 
bevrijden, in mijn ervaring vrouwen nu juist beknelt.
Filosoof Elisabeth Badinter hekelt het op het natura-
lisme gestoelde paradigma van ‘de vrouw als moe-
der.’1 Volgens Badinter wordt het daarom voor vrou-
wen in de westerse wereld haast onmogelijk om de 
vruchten te plukken van de emancipatiestrijd die hun 
moeders leverden. Teruggeworpen op je lichamelijke 
functie, ben je zowel in identiteit als in bewegings-
vrijheid erg beperkt als vrouw. Kinderen hebben 
immers in de moderne samenleving een heilige sta-
tus gekregen. Want drie keer raden wie er het meest 
geschikt wordt geacht om ervoor te zorgen dat het 
onze bloedjes aan niets ontbreekt?

Renée Frissen, MA (1984) werkt bij het Instituut 
voor Publieke Waarden. Het IPW vernieuwt en ver-
betert de publieke zaak door actieonderzoek uit te 
voeren en oplossingen te ontwikkelen. Daarnaast 
is Renée als buitenpromovenda verbonden aan het 
Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek 
van de Universiteit Utrecht, waar ze haar proef-
schrift 'De Enscenering van de Dreiging' schrijft.

Dit verhaal verscheen op 8 maart 2015 in
'De Correspondent' www.decorrespondent.nl.

Onze lichamen zijn 
tempels van kindergeluk

Zestien weken zonder werk:
geen fijn vooruitzicht

De moeders.
Onze lichamen zijn de natuurlijke tempels van het 
kindergeluk. Vanaf de conceptie moeten we het kind 
voorop plaatsen. Er gelden strikte veiligheidsregels 
en voedselvoorschriften. En wat is de beloning na al 
die maanden onthouding, met als kers op de taart de 
natuurlijke 'pijn-is-fijn'-bevalling? Een minstens net 
zo lange periode van borstvoeding.

Er wordt mij en vrouwen om mij heen niet gevraagd 
of we borstvoeding gaan geven, maar hoe lang. Ik 
wil mijn kind toch niet de meest natuurlijke voedsel-
bron ontzeggen? En hoe denk ik bovendien anders 
te bonden met mijn baby? Of dit te combineren valt 
met mijn werk (waar ik toch al zestien weken wordt 
geacht weg te blijven) lijkt niemand zich af te vragen.

De naturalistische ideologie die bedoeld was om 
vrouwen meer vrijheid te geven, is een dogmatische 
mal geworden die de individualiteit en emancipa-
tie van de vrouw beperkt. Bovendien zet het de rol 
van de man als vader op een zeer onterechte tweede 
plaats 2, zoals ook uit het - gebrek aan - stimulerend 
overheidsbeleid blijkt. Het betaalde vaderschapsver-
lof in Nederland is twee dagen, waarmee we op de 
ranglijst nog na Rwanda en Venezuela staan 3

Ook de commercie ziet haar kans schoon. Was ik 
eerder lastig in een klantprofiel te vangen, nu maakt 
mijn bevruchte eicel het de mensen van het grootka-
pitaal gemakkelijk. Ik ben vanaf heden op de eerste 
plaats vrouw en zo zal ik worden benaderd. Infantiel 
taalgebruik, roze en blauwe glitterkitsch, tips voor 
sexy mama’s, nog nooit heb ik zo veel seksistische 
reclame over me uitgestort gekregen.
Precies in die periode dat carrières in een stroomver-
snelling kunnen raken en de vruchten van de eman-
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De toegevoegde waarde van transcutane  
neurostimulatie (TENS) bij de behandeling van  
therapieresistente Provoked Vestibulodynia (PVD)

De behandeling van vrouwen met provoked vestibulodynia (PVD) behelst een 
multidimensionaal, multidisciplinair en geindividualiseerd behandelprotocol. 
Dit impliceert een pijn- en coïtusverbod, hygiënische maatregelen, aanpassing 
van medicatie/orale anticonceptie, bekkenbodemspieroefeningen, aandacht 
voor de (seksuele) partnerrelatie, en cognitieve gedragstherapie eventueel met 
stapsgewijze exposure. Als vrouwen ondanks deze behandeling pijnklachten 
blijven houden volgt desgewenst, als ultimum refugium, operatieve behandeling  
(vestibulectomie, woodruffplastiek en gemodificeerde vestibulectomie). 
Alvorens hiertoe over te gaan wordt sinds 2009 in het UMCG aan deze vrouwen 
transcutane elektroneurostimulatie (TENS) aangeboden. Omdat PVD wordt 
beschouwd als een chronische pijnprobleem zou TENS van toegevoegde waarde 
kunnen zijn bij de behandeling van vrouwen met therapie-resistente PVD. Om dit 
te toetsen werd een longitudinaal prospectief follow-up onderzoek uitgevoerd.
Voorafgaand aan de behandeling met TENS (T1 = baseline) werden vragenlijs-
ten voorgelegd: een vragenlijst met demografische variabelen, de Nederlandse 
versie van de McGill Pain Questionnaire (MPQ-DLV, VAS-score inbegrepen), 
de Nederlandse versie van de Female Sexual Functioning Index (FSFI) en de 
Nederlandse versie van de Female Sexual Distress Score (FSDS). Deze vragen-
lijsten werden opnieuw voorgelegd na het afsluiten van de behandeling met 
TENS (T2 = post-TENS) en nogmaals tussen januari and augustus 2013 (T3 = 
long term effect). 
39 vrouwen met therapieresistente PVD werden in het onderzoek opgenomen. 
De gemiddelde leeftijd van de vrouwen ten tijde van de behandeling was 27 
± 5,6 jaar (range: 19-41); gemiddelde duur tussen TENS en T3 follow-up was 
10,1 ± 10,7 maanden (range: 2 tot 32). De vulvaire pijn direct post-TENS en bij 
follow-up, was significant lager dan bij aanvang van de behandeling (p <0,001). 
Na de TENS verbeterde ook het seksuele functioneren significant (P = 0,02); 
deze scores bleven stabiel bij follow-up. Ook de seksueel gerelateerde stress 
verbeterde significant post-TENS (T2, P = 0,01). Na de introductie van TENS 
onderging slechts 4% van de vrouwen een operatieve behandeling versus 23% 
in de periode dat de TENS voor deze indicatie nog niet beschikbaar was. 
Conclusie: TENS als onderdeel van de multidimensionale multidisciplinaire 
behandeling van therapieresistente PVD vermindert de mate van vulvaire pijn 
en de noodzaak tot operatieve behandeling. Deze resultaten ondersteunen 
niet alleen de hypothese dat TENS een zinvolle bijdrage kan leveren aan de 
behandeling van therapieresistente PVD, maar sterkt ook het idee dat PVD kan 
worden beschouwd als een chronisch pijnsyndroom.

dr. velja mijatovic
mijatovic@vumc.nl
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Spoelstra SK,  
Hemel ILM, 
Wiel van de HBM,  
Weijmar Schultz WCM
J Sex Med. 2015 Jan;12(1):228-37



Voorspellers van persisterend dan wel vermijdend 
pijngedrag van vrouwen met seksuele pijnklachten

Dyspareunie en vaginisme zijn de meest voorkomende seksuele pijnstoornis-
sen. In de literatuur wordt geopperd dat veel vrouwen met dyspareunie, 
ondanks de daarbij ervaren pijn, doorgaan met geslachtsgemeenschap (task 
persistence) terwijl veel vrouwen met vaginisme de penetratie vermijden uit 
angst voor pijn (fear avoidance). Beide vormen van seksueel pijngedrag kunnen 
de klachten in stand houden of verergeren.
In deze studie is met behulp van vragenlijsten onderzocht (i) of vrouwen met 
seksuele pijnstoornissen verschillen van pijnvrije vrouwen in motieven voor 
geslachtsgemeenschap, seksuele autonomie, irrationele gedachten met betrek-
king tot vaginale penetratie en reactie van de partner op de pijn; en (ii) welke 
van deze factoren het beste voorspellen of vrouwen met seksuele pijnstoornis-
sen stoppen met geslachtsgemeenschap of doorgaan met pogingen daartoe 
ondanks de pijn. 
Vragenlijsten werden voorgelegd aan 50 vrouwen met oppervlakkige dyspareu-
nie, 20 vrouwen met levenslang vaginisme, en 45 vrouwen zonder klachten.  

Resultaat (i) 
Vrouwen met dyspareunie hadden vaker dan vrouwen in de controlegroep 
coïtus met hun partner vanuit motieven gerelateerd aan plichtsbesef en ervaren 
druk van de kant van de partner en zij toonden zich seksueel minder auto-
noom. (ii) Vrouwen met pijnklachten hadden meer aan disfunctionele pene-
tratie gerelateerde opvattingen dan de vrouwen in de controlegroep, waarbij 
vrouwen met vaginisme de krachtigste negatieve cognities rapporteerden. (iii) 
Partners van vrouwen met dyspareunie reageerden vaker negatief op het optre-
den van pijn dan partners van vrouwen met vaginisme. (iv) De factoren die het 
seksuele pijngedrag het beste voorspelden waren de reacties van de partner 
op de pijn en de negatieve cognities van vrouwen met betrekking tot vaginale 
penetratie.

Conclusie
Bevindingen in dit onderzoek ondersteunen het eerder beschreven fenomeen 
van task persistence bij vrouwen met dyspareunie en fear avoidance bij vrou-
wen met vaginisme. De resultaten bieden tal van aanknopingspunten om bij 
de behandeling van seksuele pijnstoornissen in te spelen op deze verschillende 
vormen van pijngedrag.

Over geconditioneerde seksuele voor- en afkeuren
Hoewel er stimuli zijn die van nature seksuele reacties en aangename gevoe-
lens kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld het aanraken van de genitaliën, 
ontleent het merendeel van seksuele stimuli zijn betekenis aan leerprocessen: 
zowel positieve seksuele associaties als negatieve associaties. Het potentieel 
van stimuli die seksueel verlangen en opwinding kunnen oproepen of afrem-
men, is dan ook afhankelijk van de seksuele leergeschiedenis van het individu. 
Eenmaal verworven negatieve gevoelens zijn moeilijk te verhelpen, zo blijkt 
uit onderzoek naar evaluatieve conditionering, en uit eerder onderzoek onder 
vrouwen naar het effect van aversieve klassieke conditionering op de seksuele 
opwindingsrespons. Voor de kliniek is het van groot belang om te onderzoeken 
of en waarom deze aversief geconditioneerde seksuele reacties zo hardnekkig 
zijn. 
In deze studie is bij gezonde seksueel functionele mannen en vrouwen gekeken 
naar wat het effect is van een experimenteel toegediende aversieve stimulus op 
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de seksuele respons en of deze geconditioneerde respons bij herhaalde exposi-
tie persisteert dan wel geringer wordt.
Daartoe werden twee erotische afbeeldingen als conditionele stimulus (CS) ge-
bruikt en een pijnprikkel als niet-conditionele stimulus (NS). In de acquisitiefase 
werd slechts één CS (CS+) gevolgd door de NS. In de daaropvolgende extinc-
tiefase, waarin de CS+ een groot aantal trials zonder de NS wordt aangeboden, 
werd de conditionele respons bij herhaling gemeten, bij mannen door de penis 
omtrek te meten, bij de vrouwen door de vaginale puls amplitude te meten. 
Met behulp van vragen werd ook de emotionele waarde van de seksuele sti-
muli gemeten en de subjectief ervaren seksuele opwinding daarbij. 

Resultaat
De emotionele waarde van een seksuele stimulus en de evaluatie van de 
erotische stimulus kon bij zowel de vrouwen als de mannen succesvol worden 
gemoduleerd door deze stimulus te associëren met een pijnprikkel. Maar alleen 
vrouwen reageerden aantoonbaar op fysiologisch niveau. Het verschil in af-
fectieve evaluatie van de stimulus met of zonder pijnprikkel en de evaluatie van 
de erotische stimulus werd tijdens de extinctiefase zowel bij de mannen als de 
vrouwen geringer bij herhaling van de stimulus. Dit experimentele onderzoek 
leert ons dat geconditioneerde seksuele voor- en afkeuren weliswaar de neiging 
hebben om te persisteren, maar uiteindelijk kunnen uitdoven.
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culturen

Amwalindembo: lichaamsmasker
bij Makondestam in Tanzania 

Het Makonde volk leeft in het grensgebied van 
Tanzania en Mozambique, in kleine afzonderlijke 
gemeenschappen en voorzien in levensonderhoud 
door de zwerflandbouw, jacht en de verkoop van 
houtsnijwerken. Het Makonde volk gelooft in (vrou-
welijke) voorouderaanbidding en geesten, die veel 
voorkomen in verschillende ceremonies en rituelen.

Een van de belangrijkste rituelen is de inwijdings- 
ceremonie. Voor een periode van zes maanden moe-
ten de jongens en meisjes in afzondering leven, 
waar ze de regels van het volwassen worden leren 
(de rechten en plichten van het huwelijk etc.). De 
'coming out '-ceremonie aan het einde van het ritu-
eel houdt in feesten, dansen en het dragen van de 
Midimu gezicht- en lichaamsmasker. Deze speciale 
maskers worden 'Amwalindembo' genoemd.

Het verhaal bij de maskers gaat als volgt: de eerste 
man op aarde was een beeldhouwer. Hij hakte een 
vrouwenfiguur uit een stuk hout en ging slapen. Toen 
hij wakker werd, was zijn houten beeld veranderd in 
een echte vrouw van vlees en bloed. Zij baarde veel 
kinderen. Na haar dood werd zij door de Makonde 
geëerd als een symbool van vruchtbaarheid. 

Deze houten buiken worden alleen door de man-
nelijke dansers gedragen tijdens de feestelijkheden. 
Zij willen op die manier hun respect uitdrukken 
voor de vrouw die zoveel pijn moet doorstaan bij de 
geboorte.
Het lichaamsmasker is versierd met typische 
Makonde tattoos. Deze tattoos zijn eigenlijk inkervin-
gen met een mes, gedaan door een ouder stamlid. 
Ze dienen als decoratie, maar de stam gelooft dat ze 
een bovennatuurlijke en magische functie hebben. 
Deze inkervingen zijn ook een bewijs van moed dat 
de jonge mens de verantwoordelijkheden van de vol-
wassenheid aankan.

Bij inwijdingsceremonies in de Makondestam (Zuid-
oost Tanzania), waarbij kinderen 'volwassen' wor-
den, is dit lichaamsmasker deel van het traditionele 
danskostuum dat werd gedragen. Het heeft de beel-
tenis van een zwanger vrouwenlichaam en is ver-
sierd met tatoeages. Bij deze stam speelt de vrouw 
een hele belangrijke rol in de gemeenschap, zowel in 
de mythologie, in religie en in de kunst. 
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