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16/08 editorial

'Het gedrukte boek is zijn positie als eerstaangewe-
zen venster op de wereld verloren aan het scherm en 
het zwaartepunt van onze eruditie verschuift van 
geletterd naar gepixeld.' Deze woorden sprak histo-
risch-letterkundige Frits van Oostrom tijdens de 
25ste Bert van Selm lezing in Leiden. Woorden die 
onderstrepen dat de computer- en internettechnolo-
gie niet meer uit ons leven zijn weg te denken.
Ook als kennisbank heeft het internet het gedrukte 
boek ingehaald. Via internet kunnen vijf miljard men-
sen dagelijks vrijwel álle kennis op hun computer of 
smartphone tot zich nemen. Dit in tegenstelling tot 
het pre-digitale tijdperk waarbij kennis alleen moei-
zaam kon worden ontsloten door langdurig bezoek 
aan bibliotheken. Daarbij heeft het internet meer-
waarde op het gedrukte boek doordat het ook bewe-
gend beeld kan tonen. Iets wat we als mensen zeer 
waarderen, getuige de populariteit van YouTube. 
Recent onderzoek van GlobalWebIndex, dat bijna 
16.000 Britse en Amerikaanse internetgebruikers van 
16 tot 64 jaar ondervroeg, laat zien dat YouTube het 
meest bezochte netwerk is van 2016: 81% zegt de site 
frequent te bezoeken. Voor Facebook is dit 73%.
Ook wij, medisch specialisten, hebben internet 
omarmd. Wij raadplegen online onze tijdschriften en 
richtlijnen. Via e-learning worden we bijgeschoold. 
Onze patiënten gebruiken medische apps, sommige 
ook bedoeld als e-health tools. Wij organiseren de 
toegankelijkheid van zorg steeds meer via webpor-
tals waar de mogelijkheid geboden wordt om online 
een afspraak te maken of een e-consult te doen. 
Daarnaast gaat steeds meer aandacht uit naar blen-
ded care waarbij reguliere face-to-face gesprekken 
gecombineerd worden met online interventies zoals 
chat, beeldbellen, online behandelmodules. Dit alles 
kwam in een stroomversnelling toen tien jaar gele-
den het elektronisch patiëntendossier (EPD) werd 
geïntroduceerd.
In 2009 had slechts 1,5% van de Amerikaanse zie-
kenhuizen een EPD. In 2013 bedroeg dat 57% voor de 
ziekenhuizen en 78% voor de particuliere medisch-
specialistische praktijken. Een implementatiesnel-
heid die zijn weerga niet kent. Ook in Nederland vol-
trok zich een dergelijke ontwikkeling. Anno 2016 
beschikken vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen 
over een EPD of zijn bezig deze te implementeren.
Echter, hoe goed is dat EPD eigenlijk? En, heeft het 
ons verder gebracht? Zoals vaak het geval is met 
technologische innovaties worden deze snel geïntro-
duceerd zonder goede evaluatie en validatie vooraf. 

Een recente review over medische documentatie is 
hierin gedoken en stelt het volgende vast1:
1. De tijd nodig voor administratie en documentatie is 
door het EPD sterk toegenomen. Bij medisch specia-
listen ligt deze overhead op ca. 50%. Dit gaat ten 
koste van de beschikbare tijd voor de patiënt.
2. Door de data overload in het EPD worden slechts 
38% van de aantekeningen door anderen gelezen. 
Hierdoor gaat informatie verloren.
3. Patiëntendata worden grotendeels verhalend geno-
teerd. Gestructureerde data entry ontbreekt vaak. De 
waarde van de meeste informatie wisselt nogal.
4. Goede zoekfuncties ontbreken vaak in het EPD.
5. Door o.a. alle checklijsten die afgevinkt moeten 
worden is de face-to-face communicatie met de pati-
ent sterk gereduceerd. Zonde, aangezien een écht 
gesprek de mens tot mens maakt.
6. Om tijd te winnen wordt bij het werken in het EPD 
veel copy-and-paste toegepast. Hierdoor neemt de 
informatie overload alleen nog maar meer toe en 
worden fouten in de data gemakkelijk gerepliceerd.
Al met al, het huidige EPD is nog lang niet ideaal. 
Hoe fijn zou het zijn als we slimme EPD’s zouden 
hebben die ons helpen met een differentiaaldiag-
nose, die suggesties doen voor diagnostiek en behan-
deling door snelle koppelingen met onze richtlijnen 
en ons waarschuwen als er een calamiteit op handen 
is. Misschien klinkt dit als science fiction maar de 
eerste stappen in deze richting zijn al gezet. Nieuwe 
technieken zoals deep learning zorgden onlangs voor 
een doorbraak in de ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie. Met deep learning kunnen computer-
programma's bijna op dezelfde manier leren als 
mensen: via patroonherkenning. Ze maken daarbij 
gebruik van neurale netwerken geïnspireerd op het 
menselijke brein. De techniek zorgt ervoor dat pro-
gramma's zichzelf steeds verder kunnen verbeteren 
en 'zelflerende' systemen worden. Een cognitieve 
revolutie in de ICT die ook ons werk in de zorg zal 
veranderen waarbij het mogelijk zal zijn om ziektes 
te kunnen voorspellen op basis van EPD-data.2 

Referenties
1. Clynch N, Kellett J. Medical documentation: part of the solu-

tion, or part of the problem ? A narrative review of the 
literature on the time spent on and value of medical docu-
mentation. Int J Med Informatics 2015;84:221-8.      

2. Miotto, R. et al. Deep Patient: An Unsupervised Representa-
tion to Predict the Future of Patients from the Electronic 
Health Records. Sci. Rep. 2016; 6, 26094; doi: 10.1038/
srep26094.

Cognitieve revolutie

dr. Velja Mijatovic
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‘Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte 
van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg’.
Ondertekend: Trotse ouders KNOV en NVOG. Zo zou 
de aankondiging van de zorgstandaard die op 30 juni 
jl. het levenslicht zag, eruit hebben kunnen zien. 
Beide verenigingen blijken tevreden te zijn met het 
bereikte resultaat, getuige de commentaren op de 
websites en nieuwsbrieven. De Zorgstandaard Inte-
grale Geboortezorg beschrijft op hoofdlijnen de 
gewenste inhoud van de geboortezorg vanuit het per-
spectief van de zwangere en haar kind. In de stan-
daard wordt voor elke fase in de zwangerschap de 
noodzakelijk geachte zorg voor en begeleiding van de 
zwangere beschreven. Het gaat dan zowel om de 
basiszorg die iedere zwangere aangeboden hoort te 
krijgen, als om de aanvullende zorg, conform de gel-
dende richtlijnen, aangevuld met regionale en lokale 
afspraken. De regionale samenwerkingsverbanden 
moeten vanaf nu de regie nemen bij het organiseren 
van die zorg in de teams rond de zwangere. De stan-
daard gaat dus wel over de inhoud van de zorg, maar 
laat de organisatie ervan over aan de regio, onder de 
voorwaarde dat het volledige team verantwoordelijk-
heid neemt voor de gemaakte afspraken. Zo leveren 
de verloskundige, gynaecoloog en kraamverzorgende 
zorg op maat in de regio, met de zekerheid van lan-
delijke afstemming over de inhoudelijke kaders. De 
belangrijkste boodschap van de zorgstandaard is dat 
rondom iedere zwangere een interprofessioneel 
team geformeerd dient te worden, zodat drempelloos 
van elkaars expertise gebruik gemaakt kan worden. 
In de huidige bekostigingssystematiek is dat echter 
niet mogelijk. Daarom is de Beleidsregel integrale 
geboortezorg, die ook deze zomer na een heftig 
debat in de Tweede Kamer door minister Schippers 
is aangekondigd, net zo belangrijk.1 Deze uitkomst 
maakt het mogelijk voor VSV’s hun samenwerking 
verder vorm te geven door de financiële schotten te 
slechten in dienst van de zwangere. Hiermee is een 
mijlpaal in de geboortezorg bereikt.

Waarom dat geboortekaartje er dan toch niet is geko-
men, kan te maken hebben met de ontlading na een 
zeer heftige baring. Of wellicht was het niet meer 
helemaal duidelijk wie de ‘echte’ ouders van het 
kind waren. Waren dit de KNOV en NVOG of was dit 
het Zorginstituut Nederland die de Zorgstandaard via 
doorzettingsmacht vastgesteld had. Het Zorginstituut 
heeft echter slechts in de laatste fase van de ontwik-
keling als incubator gediend om het ei uit te kunnen 

broeden, toen de gemoederen even te verhit waren. 
De biologische ouders zijn toch echt de KNOV en 
NVOG geweest.

Het is dan ook logisch dat de integrale geboortezorg 
tot bloei moet komen onder hoede van beide vereni-
gingen. Het kind is erkend. De naweeën zijn over en 
de kraamperiode is aangebroken. Het is nu zaak om 
met elkaar invulling te geven aan het ouderschap. De 
taskforce ‘programma transitie geboortezorg’ zal 
daarbij helpen. 

Referenties
1. https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_16_27c__ 

Vaststelling_beleidsregel_Integrale_geboortezorg_2017

Toast op de integrale geboortezorg na het kamer-
debat met van links naar rechts Veronique van 
Dooren, directeur NVOG, Guid Oei voorzitter NVOG, 
Beatrijs Smulders, verloskundige en Stella Salden, 
directeur KNOV.

Naweeën

prof. dr. G. Oei, voorzitter NVOG

https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_16_27c__Vaststelling_beleidsregel_Integrale_geboortezorg_2017
https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_16_27c__Vaststelling_beleidsregel_Integrale_geboortezorg_2017
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Kanttekening bij modernisering van de opleiding
dr. R.M.F. van der Weiden   gynaecoloog en opleider*
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16/08 opinie

In de afgelopen jaren is binnen onze kliniek het 
Modern Opleiden geïmplementeerd. Als opleider heb 
ik hierin een coördinerende taak gehad en deze pro-
beer ik nog steeds te vervullen. De veranderingen 
hebben ontegenzeggelijk geleid tot een meer profes-
sionele en meer transparante opleidingsstructuur. 
Voortschrijdende modernisering wordt helaas in toe-
nemende mate gehinderd door bureaucratisering. Dit 
komt het moderniseringsproces niet ten goede. De 
volgende kanttekeningen zijn bedoeld ter reflectie en 
als constructieve feedback.

Proces versus einddoel
Uiteindelijk moet het doel van onze gezamenlijke 
inspanningen zijn: het afleveren van modern opge-
leide specialisten, die voldoen aan de CanMEDS-
competenties en liefst van een nóg betere kwaliteit 
zijn dan hun voorgangers. Voor wat betreft het laatste 
punt: een nulmeting (de kwaliteit van de 'ouderwets' 
opgeleide specialist) heeft nooit plaatsgevonden. Tij-
dens congressen en workshops heb ik aan coryfeeën 
op het gebied van opleidingsmodernisering, waaron-
der de hoogleraren Lombarts en Scherpbier, gevraagd 
of de verbetering van kwaliteit van het 'eindproduct' 
op een of andere wijze wordt geëvalueerd (PDCA). 
Dat blijkt niet het geval te zijn en voor zover ik heb 
begrepen is er op dit moment ook nog geen visie of 
plan van aanpak. Natuurlijk is dit een complexe 
vraagstelling waarbij ondermeer rekening moet wor-
den gehouden met de verschillende tijdsgewrichten. 
Toch zijn er meetinstrumenten denkbaar als: patiënt-
tevredenheidenquête, complicatiescore, wetenschap-
pelijke productie, managementkwaliteiten, uitval op 
het werk, IFMS etc. De huidige specialisten en leden 
van het opleidend team worden al aan vele beoorde-
lingsmomenten onderworpen: SetQ en DRect jaar-
lijks, audit COC jaarlijks, IFMS eenmaal per twee 
jaar, herregistratie eenmaal per vijf jaar en oplei-
dings- en kwaliteitsvisitaties eenmaal per vijf jaar.
Op dit moment staat naar mijn mening bij het 
modern opleiden het proces centraal en wordt er 
veel energie gestoken in de detaillering en formalise-
ring hiervan. De opgaande lijn van PDCA-cycli moet 
uiteindelijk niet leiden tot een toren van Babel. Aan-
dacht voor het opleidingsproces is goed maar we 
moeten het einddoel niet uit het oog verliezen. Illus-
tratief is de recente stelling dat de CanMEDS ons niet 
alleen helpen om dokters beter op te leiden, maar 
ook om zelf betere dokters te worden.1 Zelfverbete-
ring van het opleidend team is uiteraard een winst-
punt maar een beter opleidingsproces moet ook lei-
den tot betere artsen en specialisten in de toekomst. 
Het succes van dit streven moet op de een of andere 
wijze worden geobjectiveerd.

Nieuwe kleren van de keizer en de Wet van 
Parkinson
Enkele criteria om te mogen spreken van een 
'nieuwe-kleren-situatie' zijn herkenbaar:
1)  geen harde diagnostische criteria (dit wordt gelei-

delijk aan meer aanvechtbaar)
2)  een wijd scala aan maatregelen en
3)  een actieve lobby, die zich vooral theoretisch met 

het onderwerp bezighoudt.2

Voor wat betreft het laatste punt: de actieve lobby 
creëert een nieuwe en toenemende vraag. In 1957 
presenteerde Northcote Parkinson een mathematisch 
model waarmee hij aantoonde dat het aantal (vooral 
administratieve) medewerkers toenam onafhankelijk 
van het werk waar het in eerste instantie om gaat.3 
Ook de opleidingsmodernisering ontkomt niet aan de 
wetmatigheid van dit model.
Hierbij denk ik aan de eerste plaats aan de onder-
wijskundigen. Tijdens mijn opleiding waren zij niet 
zichtbaar, nu overspoelen ze ons met voorschriften, 
enquêtes, cursussen etc., zeker deels om het eigen 
bestaansrecht te onderbouwen. Het zijn doorgaans 
theoretici die geen persoonlijke indruk hebben van of 
ervaring hebben met het 'primaire proces'. Naar mijn 
mening is niet aangetoond dat het leidt tot betere spe-
cialisten. Het is beslist waar dat zij de opleidende 
specialisten en de AIOS veel extra werk bezorgen. 
Juist deze ballast brengt het gevaar met zich mee dat 
het belang van de patiënt niet meer centraal staat en 
dat het nemen van individuele verantwoordelijkheid 
wordt vervangen door protocollen, versnippering van 
zorg en het verschuilen achter al dan niet behaalde 
competenties en bekwaamheden. 

Patiënt centraal en AIOS centraal
In het paviljoen interne geneeskunde van het Acade-
misch Ziekenhuis Leiden hing boven het bord voor-
aan in de collegezaal, de spreuk van John Benjamin 
Murphy (1857-1916),  hoogleraar chirurgie in Chicago: 
The patient is the center of the medical universe 
towards which all our works revolve and towards 
which all our efforts tend.4 Generaties artsen in 
opleiding hebben deze spreuk gelezen welke in feite 
de CanMEDS samenvat. Frictie tussen het belang van 
de aios en het belang van de patiënt is denkbaar en 
soms niet te voorkomen. Uitgangspunt moet blijven 
dat het belang van de patiënt prevaleert. Het daad-
werkelijk invullen van de verantwoordelijkheid voor 
de individuele patiënt is mijns inziens het belangrijk-
ste dat in de opleiding moet worden overgebracht.

2 x BOEG  = 1/2 HOOG ?
BOEG heeft in de opleiding tot gynaecoloog het lan-
delijk opleidingsplan HOOG deels vervangen. De 
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noodzaak tot differentiatie in een van de vijf deelge-
bieden is duidelijk. Desondanks bekwamen veel AIOS 
zich graag naast de 'hoofddifferentiatie' in een ander 
deelgebied, vaak de benigne gynaecologie. Op zich is 
daar niet veel op tegen mits niet teveel versnippering 
optreedt waardoor de doelstelling van differentiatie 
verwatert. Een in onze kliniek ingevoerde “gynaecolo-
genstage” aan het eind van de opleiding, waarbij de 
aios volledig wordt ingedeeld bij de stafleden, vormt 
een zinvolle afsluiting van het opleidingstraject.
 
Burn out
Teveel bureaucratie kan het gevoel geven vast te 
lopen. Zeker in de beginfase van de carrière kan het 
moeilijk zijn te relativeren. Daardoor komt de nood-
zakelijke voldoening die wij kunnen ontlenen aan de 
fundamenten van de medische professie5 in het 
gedrang. Het percentage burn-out bij AIOS ligt rela-
tief hoog. Meer bureaucratie heeft daarop geen posi-
tieve uitwerking.  

Tot slot: een volwassen benadering
Een van mijn zeer talentvol AIOS stuurde mij het vol-
gende bericht nadat hij van de RGS het Diploma 
Geneeskundig Specialist had ontvangen: 'Dan heb je 
20 jaar (inclusief promotietraject) gestudeerd en dan 
krijg je als dank een 'diploma', alsof ik net ben afge-
zwommen…'
Wij zijn er allemaal bij gebaat dat dankzij de inzet 
van zowel AIOS als opleidend team optimaal functio-
nerende nieuwe specialisten de traditie voortzetten 
en verbeteren. Een al te bureaucratische en betutte-
lende benadering doet hieraan geen recht.   
Als oudere specialist realiseer ik mij dat mijn opmer-
kingen geïnterpreteerd kunnen worden als het com-
mentaar van Statler en Waldorf op het balkon van de 
Muppet show. Het zij zo.

*) deze bijdrage is op persoonlijke titel.

Referenties
1 Borleffs JCC, Mourits MJE, Scheele F. CanMEDS 2015: nog 

betere dokters? Ned Tijdschr Geneeskd. 2016; 160: D406.
2 Pel M. De nieuwe kleren van de Keizer: “Bekkeninstabiliteit” 

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie. 
1995;108: 422-424.

3 Northcote Parkinson C. Parkinson's Law: The Pursuit of  
Progress. London, John Murray, 1958.

4 McDonald P. Colorectal quotations. J R Soc Med 2005; 98: 
77-78.

5 Maassen H. Interview. Hoogleraar Kiki Lombarts pleit voor 
permanente reflectie op het werk. “Topdokters kun je 
maken”. Medisch Contact 18 Augustus 2016.

16/08 kort nieuws

APOSTEL-VI-studie stopt

Naar aanleiding van een interim analyse is besloten 
de APOSTEL-VI-studie te stoppen.
Gebleken is dat het toevoegen van een pessarium in 
de behandeling van vroeggeboorte bij symptomati-
sche cervixlengte verkorting met een positieve 
fibronectine test niet effectief is. Uit analyse bleek 
dat het aantal vroeggeboortes niet afnam bij het 
gebruik van een pessarium in vergelijking met een 
expectatief beleid. Daarbij was er mogelijk sprake 
van een nadelig effect, dit effect was echter niet sig-
nificant. De aanwezigheid van symptomen, zoals 
contracties, zou een rol kunnen spelen in de effecti-
viteit van het pessarium. 
De projectgroep wil benadrukken dat de PCstudie en 
Quadruple-P-studie (Nederlands Consortium studie 
2.0) worden voortgezet. In deze twee studies betreft 
het een andere patiënten populatie, namelijk vrou-
wen met asymptomatische cervixlengte verkorting, 
die mogelijk wel baat hebben van het pessarium in 
het voorkomen van een vroeggeboorte. 
Alle studie patiënten zijn geïnformeerd en de pessa-
ria zijn verwijderd.

Semen screenen met 
smartphone mogelijk
Fertility & Sterility publiceerde onlangs een artikel 
over een simpele opzet lens (0,8 mm; commerciële 
waarde van 7 US$) waarmee het, in combinatie met 
een smartphone mogelijk is om semenmonsters 
betrouwbaar te screenen. In dit onderzoek werden 
vijftig monsters op deze nieuwe wijze onderzocht en 
vergeleken met een computer-assisted sperm analy-
sis methode. Ten aanzien van semenconcentratie en 
motiliteit werden goede correlaties gevonden tussen 
beide methoden. Bij gebruik van een iPhone 6s werd 
een sensitiviteit van 87,5% en een specificiteit van 
90,9% bereikt. Aangezien het gebruik van smartpho-
nes wereldwijd enorm is toegenomen is deze nieuwe 
methode een goedkoop en gebruiksvriendelijk alter-
natief op semenanalyse in het laboratorium. Tevens 
maakt het thuis diagnostiek mogelijk. Zie ook www.
fertstert.org/article/S0015-0282(16)61295-5/fulltext

Met een eenvoudig opzetlensje kan een vergortings-
factor van 500 worden bereikt. foto Dr. Kobori
https://www.youtube.com/watch?v=tXruiCAqtlg
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16/08 lezersenquête

Tabel 2. Top 5 favoriete rubrieken  (n=394)

Rubriek Aantal keren in top 5 (%) n = 394

Oorspronkelijke artikelen 268 (68%)

Nederlands Onderzoek In Buitenlandse Tijdschriften (NOBT) 164 (42%)

Belangwekkend Onderzoek in Buitenlandse Tijdschriften (BOBT) 162 (41%)

Literatuuronderzoek in PICO-structuur (PICO Bello) 134 (34%)

Kort in het nieuws 120 (30%)

Tabel 1. Welke rubrieken leest u? (n=394)

nooit/soms (%) vaak/altijd  (%) Niet ingevuld

Editorial 160 (45) 199 (55) 35

Van het bestuur 176 (49) 183 (51) 35

Kort in het nieuws 89 (25) 271 (75) 34

Opinie 109 (30) 250 (70) 35

Opleiding 134 (37) 225 (63) 35

Oorspronkelijke artikelen 70 (19) 289 (81) 35

Column 91 (25) 268 (75) 35

Meet the professor 178 (50) 179 (50) 37

PICO bello 118 (33) 240 (67) 36

NOBT * 84 (23) 274 (77) 36

BOBT * 75 (21) 283 (79) 36

Boekbesprekingen 214 (60) 145 (40) 35

UNO * 122 (34) 236 (66) 36

Focus op historie 232 (65) 127 (35) 35

Figuur 1. Rapportcijfer
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* NOBT: Nederlands Onderzoek In Buitenlandse Tijdschriften; BOBT: Belangwekkend Onderzoek in Buitenlandse Tijdschriften; UNO: Update 
Nederlands Onderzoek.

Het hebben van een lange traditie van een eigen, 
onafhankelijk tijdschrift is waardevol. Met tien 
edities per jaar waarin leden van de vereniging 
het tijdschrift vullen, onder andere met perio-
dieke berichten uit de vereniging over ontwikke-
lingen in het vakgebied, de maatschappelijke 
aspecten ervan, berichten van het bestuur, stu-
dies van eigen bodem of samenvattingen van rele-
vante studies uit het buitenland. Het NTOG is blij-
vend op zoek naar ontwikkeling en daarbij is de 
mening van de lezer essentieel. Eind 2015 vroegen 
we lezers om hun mening over het NTOG door 
middel van een online enquête. In dit stuk berich-
ten we u over de resultaten hiervan.

In oktober 2015 is door de NTOG-redactie een online 
enquête rondgestuurd naar alle leden van de NVOG 
(n=1.635 waarvan n=980 gynaecologen, n=420 AIOS 
en n=235 senior/overige leden). De enquête was ano-
niem en bestond uit gesloten vragen met betrekking 
tot algemeen lezersgedrag, waardering van het NTOG 
in gedrukte vorm en waardering van de NTOG-web-
site. Er was ook ruime mogelijkheid om naast de 

gesloten vragen feedback te geven. We ontvingen 
394 (respons rate: 24%) enquêtes terug ingevuld 
door 272 (28%) gynaecologen, 85 (20%) AIOS en 38 
(16%) seniorleden.

Resultaten lezersenquête 2015

Uw oordeel als lezer over het NTOG 
Janneke van 't Hooft, Annemijn Aarts, Ank Louwes en Velja Mijatovic
Allen namens de NTOG-redactie
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niet naar smaak. 53/321 (17%) heeft hier geen mening 
over. De lay-out en de indeling van de pagina’s wordt 
door 273/336 (81%) als smaakvol gewaardeerd. Som-
mige van de respondenten vindt het wat te ‘glossy’.

Website 26 van de 345 respondenten (7,5%) bezoekt 
regelmatig de NTOG-website en 166/345 (48%) spo-
radisch. De meest bezochte website-pagina’s zijn 
‘eerdere edities’, ‘actueel’. Minder gelezen wordt het 
‘blog’, ‘forum’ en ‘adverteren’. Slechts 10 van de 319 
respondenten (3%) geeft aan het online debatteren 
leuk en informatief te vinden. Echter moet daarbij 
worden opgemerkt dat 174 van 319 respondenten 
(55%) aangaf niet van het bestaan te weten. 98/325 
(30%) zou het leuk vinden om hieraan deel te nemen 
of te lezen, 37/319 (12%) spreekt dit idee niet aan en 
227/325 (70%) heeft er geen behoefte aan. In boven-
staande antwoorden zit geen  verschil in respons tus-
sen AIOS, gynaecologen of seniorleden.

Toekomst  De NTOG-redactie heeft de resultaten en 
individuele opmerkingen doorgenomen met het oog 
op verdere ontwikkelingen van het blad. Zo is al 
meer ruimte gecreeërd voor oorspronkelijke artike-
len en de rubrieken NOBT en BOBT. In 'Focus op his-
torie' zal getracht worden meer de link te leggen 
naar de actuele praktijk en verder wordt gewerkt aan 
de toegankelijkheid van website en artikelen.

Samenvattend  allereerst willen we u graag hartelijk 
bedanken voor het invullen van de enquête. We heb-
ben hierboven voor u de belangrijkste punten uit 
deze enquête samengevat waarin u het NTOG een 
7,6 geeft als cijfer en grotendeels de wetenschappe-
lijke kant en het beroepsbelang die het blad met zich 
meedraagt, waardeert. We mogen tevreden zijn met 
uw oordeel over het NTOG, maar zullen niet stil blij-
ven zitten en blijven streven naar verbetering.

Rapportcijfer  Het NTOG wordt beoordeeld met een 
gemiddelde van 7,6 [SD 0,9], (figuur 1). Hierbij zit 
geen verschil in oordeel tussen de verschillende res-
pondenten (gynaecologen, AIOS en senior leden).

Leesdoel  Het overgrote deel van de lezer geeft aan 
het NTOG te lezen vanwege het beroepsbelang 
165/363 (46%) of vanwege de wetenschap 98/363 
(27%). Een kleiner deel geeft aan het voor opinie te 
lezen, te weten 50/363 (14%) (figuur 2).

Leesgedrag  80% van de respondenten geeft aan 
alle edities te lezen en 14% de helft van de edities 
(figuur 3). 132 van de 363 (36%) leest redelijk veel 
van de inhoud in het tijdschrift en 103 van de 363 
(28%) leest zo goed als alles. Slechts twee van de 
respondenten geeft aan niks te lezen en 15 geven aan 
alles te lezen (figuur 4). Hoofdzakelijk wordt door 151 
van de 345 (44%) in de eerste week het NTOG thuis 
gelezen 290/344 (84%).

Leesgedrag per rubriek  In tabel 1 per rubriek wat 
nooit of soms gelezen wordt danwel vaak of altijd. 

Waardering rubrieken Voor de top 5 van de meest 
gewaardeerde rubrieken zie tabel 2 (n=394).

Digitaal vs. gedrukt NTOG  287/355 (81%) ziet graag 
een gedrukte versie van het NTOG waarbij opvallend 
is dat 85% van de AIOS dit vindt en 78% van de 
gynaecologen. Binnen de kleine groep voorstanders 
voor een digitale versie van het NTOG was er meer 
voorkeur voor een applicatie voor smartphone of 
tablet dan voor een digitale versie door middel van 
pfd via een massmail.

Lay-out  209/321 (65%) vindt de voorkant van het 
NTOG een mooi ontwerp. Voor 59/321 (18%) is het 

Figuur 2. Waarom leest u het 
NTOG?

Figuur 3. Hoeveel van de 10 
gedrukte edities die er in een 
jaar verschijnen, leest u?

Figuur 4. Hoeveel van het 
tijdschrift leest u?
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16/08 actueel

Onderzoek impact ingrijpende gebeurtenissen aanleiding oprichting

NVOG-commissie Collegiale Ondersteuning
dr. M.G. van Pampus   perinatoloog, OLVG Oost, Amsterdam
dr. C.A.I. Stramrood   AIOS, UMCU, Utrecht

Peer support, zorgverleners als ‘second victims’, 
traumatische ervaringen van artsen, burn-out na 
ingrijpende gebeurtenissen tijdens het werk – het 
zijn onderwerpen die het afgelopen jaar veelvul-
dig in de media zijn geweest. In de in 2015 gepu-
bliceerde nieuwe CANMeds competenties staat 
expliciet vermeld dat artsen in staat zouden moe-
ten zijn te streven naar persoonlijk welbevinden, 
tevens moet een arts een cultuur promoten 
waarin collega’s in nood effectief herkend en 
ondersteund worden.1 Daartoe is een commissie 
Collegiale Ondersteuning opgericht.

Al eerder toonden de resultaten van de door velen 
van u ingevulde enquête over ‘de impact van ingrij-
pende gebeurtenissen op de werkvloer’ dat NVOG-
leden behoefte hebben aan een klankbord na een 
traumatische ervaring alsmede juridische advisering. 
In dit artikel wordt beknopt een overzicht gegeven 
van de verder uitgewerkte resultaten van deze 
enquête. Vervolgens wordt toegelicht wat de Com-
missie Collegiale Ondersteuning voor de NVOG leden 
kan betekenen. 

Vragenlijst
In 2014 werden alle 1578 NVOG leden en aspirant 
leden benaderd om een online vragenlijst in te vullen 
over de impact van ingrijpende gebeurtenissen op de 
werkvloer. Met gevalideerde vragenlijsten werd 
gescreend op traumatisch ervaren gebeurtenissen tij-
dens het werk en PTSS-symptomen (Trauma 
Screening Questionnaire), en angst en depressie 
(Hospital Anxiety and Depression Scale). Daarnaast 
werd gevraagd naar ervaring met en mening over 
opvang na traumatische gebeurtenissen en eventuele 
persoonlijke gevolgen daarvan. De vragenlijst werd 
ingevuld door 442 gynaecologen, 184 AIOS, 36 
gepensioneerde en 21 niet-praktiserende gynaecolo-
gen (response rate 46% voor gynaecologen en 48% 
voor AIOS). 
De resultaten van deze enquete zijn tijdens het 
Gynaecongres in november 2014 gedeeltelijk bespro-
ken. Met betrekking tot psychische klachten kan 
worden geconcludeerd dat 1,5% van alle responden-
ten klachten heeft, passend bij huidige PTSS, versus 
1,3% in de algemene populatie.2 De dood van een 
patiënt is de meest genoemde traumatische ervaring 
(n=31), gevolgd door ernstige complicaties (n=17) en 
agressie (n=11). Van de respondenten heeft 6,5% rele-
vante depressieklachten, en 16% scoort boven de 

afkapwaarde voor een waarschijnlijke angststoornis. 
Dat is respectievelijk 2 en 2,5 keer zo veel als in de 
algemene populatie met hoger inkomen (3% depres-
sie, 6% angst. Drie AIOS zijn significant vaker angstig 
dan specialisten (21 vs. 15%, p=0,02). Angst en 
depressie kwamen twee keer zo veel voor bij dege-
nen die een traumatische ervaring op het werk heb-
ben meegemaakt. In tabel 1 worden de percentages 
per subgroep weergegeven voor traumatische erva-
ring, angst en depressie.

Daarnaast zijn de belangrijkste conclusies:
-  Emotioneel het meest belastend vindt men een 

diagnose missen (65%), twijfel over de juiste 
beslissing nemen (45%) en patiënten in levensge-
vaar (43%)).

-  21% van de respondenten heeft ooit voor het 
medisch tuchtcollege moeten verschijnen, wat 
geldt voor 2% van de AIOS, 27% van de gynaecolo-
gen, 38% van de niet-praktiserenden en 41% van 
de gepensioneerden.

-  86% is voorstander van een cultuurverandering, 
en 60% vindt de huidige opvang na ingrijpende 
gebeurtenissen onvoldoende. 

-  Wanneer een ingrijpende gebeurtenis heeft plaats-
gevonden zou 82% graag praten met directe colle-
ga’s en 30% met een psycholoog of coach.

Commissie Collegiale Ondersteuning
Uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat gynae-
cologen behoefte hebben aan een klankbord en con-
tact met collega’s na het meemaken van (een) ingrij-
pende gebeurtenis(sen) op de werkvloer en bij 
tucht- of rechtszaken. Naar aanleiding hiervan ont-
stond het plan om een NVOG-commissie op te rich-
ten die deze behoefte aan ondersteuning kan facilite-
ren. Betrokken bij de oprichting van deze commissie 
Collegiale Ondersteuning (Cie CO) zijn afgevaardig-
den van de koepel kwaliteit (Mariëlle van Pampus), 
werkgroep psychosomatische obstetrie & gynaecolo-
gie (Claire Stramrood), commissie gynaecoloog & 
maatschappij (Cor de Kroon) en commissie gynaeco-
loog & recht (Christina Vermeulen-Meiners en Harry 
Vervest). 
Het doel van de commissie is: 
1.   het bieden van peer support, ondersteuning en 

een luisterend oor na het meemaken van een 
traumatische gebeurtenis, meerdere ingrijpende 
gebeurtenissen, chronische overbelasting e.d.; 

2.   ondersteuning en informatie bij een tuchtzaak, 
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Tabel 1.

Totaal  

n= 672 (%)

Gynaecologen  

vs. AIOS

Gynaecologen  

n= 442 (%)

AIOS

n= 184 (%)

Niet-praktise-

rend n=21 (%)

Gepensioneerd 

n=36 (%)

NL (hoog) 

inkomen

Traumatische ervaring 12,7 NS 15,2 7,6 14,3 8,3 –

PTSS (TSQ ≥ 6) 1,5 NS 1,8 0,5 0,0 2,8 1,3 [2]

Depressie (HADS-D ≥8) 6,5 NS 6,9 6,1 5,0 5,6 3,0 [3]

Angst (HADS-A ≥8) 15,8 p = 0,02 14,7 21,0 10,0 5,6 6,0 [3]

Contact
Marielle van Pampus, OLVG
e m.g.vanpampus@olvg.nl

O wee
Engerd

Tijdens het maken van echo’s kan een zwangere het geluk hebben dat het gezicht van haar foetus 
duidelijk in beeld komt. De gelaatsuitdrukking is dikwijls een chagrijnige, tenminste, ik heb nog 
nooit een lachende vrucht gezien. Integendeel, woorden als alien en creep worden regelmatig 
gebezigd in mijn spreekkamer. Vandaag is het weer raak. Ik zie op het scherm twee holle ogen en 
een mond die langzaam opengaat. ‘Oh My God’, brengt de zwangere uit, ‘die moet je ‘s nachts niet 
tegenkomen’.

Mieke Kerkhof

lid van de Cie CO binnen enkele dagen contact opne-
men met de aanvrager voor een of meerdere, liefst 
face-to-face, gesprekken. 

Conclusie
Het in 2014 gehouden onderzoek over ‘de impact van 
ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer’ toonde 
aan dat NVOG-leden behoefte hebben aan contact 
met collega’s na het meemaken van een traumati-
sche ervaring op de werkvloer. Mede naar aanleiding 
hier van is de Commissie Collegiale Ondersteuning 
opgericht, waarbij gynaecologen en AIOS o.a. peer 
support en een luisterend oor wordt geboden na het 
meemaken van ingrijpende gebeurtenissen, en 
ondersteuning en informatie wordt gegeven bij een 
tucht- of rechtzaak.

Referenties
1. Snell, L., L. Flynn, M. Pauls et al. Professional. In: Frank JR, 

Snell L, Sherbino J, ed. The Draft CanMEDS 2015 Physician 
Competency Framework – Series IV. Ottawa: The Royal 
College of Physicians and Surgeons of Canada; 2015 March

2. Vries G.J. de, M. Olff The lifetime prevalence of traumatic 
events and posttraumatic stress disorder in the Nether-
lands. J Trauma Stress 2009 Aug;22(4):259-67

3. Graaf, R. de, M. ten Have, S. van Dorsselaer De psychische 
gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: 
Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbosinstituut: 
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction; 2010

civiele of strafzaak, bijvoorbeeld wat men kan 
verwachten, waar rekening mee te houden, waar 
advies in te winnen. 

In 2015 is een oproep gedaan met het verzoek aan 
NVOG-leden om zich aan te melden als lid van de 
Cie CO als zij collega’s zouden willen bijstaan. Hierop 
hebben 25 gynaecologen gereageerd. De leden van 
de commissie zijn gynaecologen en AIOS die speciale 
interesse hebben in juridische kanten van het vak, en 
leden die speciale interesse hebben in de emotionele 
kanten van het vak. Zij hebben verschillende profie-
len (academisch/perifeer, diverse aandachtsgebie-
den, verspreid door het land, mannen en vrouwen). 
De leden zijn geen psycholoog, psychiater of jurist. 
Voor diagnostiek en behandeling van psychische 
klachten, professionele coaching en juridisch advies 
dient ander soortige begeleiding ingeroepen te wor-
den. Van de geselecteerde leden van de commissie 
wordt verwacht dat zij periodiek een training volgen, 
en geen persoonlijke of zakelijke belangen hebben 
gerelateerd aan de casus die ze aannemen. 

Gynaecologen en AIOS kunnen zich via het besloten 
gedeelte van de NVOG-website aanmelden als zij 
behoefte hebben aan contact met een lid van de Cie 
CO. Deze informatie komt binnen bij het bureau 
NVOG en wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
Aanvragers kunnen, indien gewenst, aangeven dat 
specifieke leden van de Cie CO wel of niet worden 
benaderd. Naar aanleiding van een aanvraag zal een 
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16/08 ingezonden

Reactie op ‘Bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker 2.0’

C.D. de Kroon, J.J. Beltman en J.M.J. Piek

ons te realiseren dat we misschien geen testkarakte-
ristieken zouden moeten vergelijken maar ‘program-
makarakteristieken’. Het huidige programma in 
Nederland is echter nooit systematisch onderzocht 
voor wat betreft de sensitiviteit van CIN3+-afwijkin-
gen. Overigens is er ook geen RCT verricht waarin 
het geplande BVO getest is. Tot slot is het goed ons te 
realiseren dat in drie belangrijke RCTs waarop het 
genoemde advies van de Gezondheidsraad leunt con-
ventionele in plaats van LBC is toegepast in de con-
trole arm (POBASCAM, Sweedescreen en NTCC-tri-
als).6

Kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) waren uiteraard 
onderdeel van het advies van de Gezondheidsraad.3 
In de KEA in het advies van de gezondheidsraad is 
rekening gehouden met een incidentie van hr-HPV 
van 4-5%. Uit recent onderzoek blijkt echter dat de 
incidentie van hr-HPV bijna 8% is.7 Uiteraard heeft 
dit enorme consequenties voor de kosteneffectiviteit 
van het BVO.

In het nieuwe schema worden vrouwen met nega-
tieve uitslagen minder vaak opgeroepen: vrouwen 
van 45 en 55 worden niet meer opgeroepen indien ze 
op hun veertigste respectievelijk vijftigste hr-HPV- 
negatief waren. Het verlengen van het screenings-
interval is ingevoerd om de kosten te reduceren.3 Er 
is maar een gering aantal studies die hebben onder-
zocht of er verschil is in het ontwikkelen van CIN2+ 
respectievelijke CIN3+ na negatieve cervixcytologie 
danwel negatieve hr-HPV. Uit een grote cohortstudie 
(n=13229) blijkt het risico voor vrouwen ouder dan 
dertig op het ontwikkelen van CIN3+ na negatieve 
cytologie respectievelijk negatieve HPV16/18 0,8% en 
0,5%.8 In deze studies werd overigens na inclusie 
jaarlijks cervixcytologie afgenomen.

De overgang naar primair hr-HPV-testen leidt tot een 
enorme toename van het aantal verwijzingen voor 
colposcopie. Naar verwachting zal het aantal verwij-
zingen meer dan verdubbelen.9 Niet alleen is verwe-
zen worden voor colposcopie belastend voor de 
betreffende vrouw, het leidt ongetwijfeld tot toename 
van het aantal lisexcisies. Dit heeft met name voor 
vrouwen met kinderwens repercussies: ook na één 
lisexcisie is het risico op vroeggeboorte al significant 
verhoogd.10 Bovendien zal het betekenen dat het 
eigen risico van de verzekering wordt aangesproken 
als gevolg van de verwijzing. Het is goed dat we als 

Op 1 januari 2017 wordt het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker aangepast. In plaats van pri-
maire screening door middel van cytologisch onder-
zoek wordt er primair gescreend op hrHPV.1 Ondanks 
het feit dat de verandering zeer wezenlijk is en grote 
implicaties heeft voor de te screenen vrouwen, de 
screenende laboratoria en voor de gynaecologische 
praktijk, is er tot nu toe maar beperkte discussie 
over geweest in onze beroepsgroep. Daar leek veran-
dering in te komen toen in de inhoudsopgave van het 
NTOG van mei 2016 bleek dat er een artikel gewijd 
was aan het BVO-baarmoederhalskanker 2.0. Helaas 
betrof het geen discussiestuk maar een loftrompet 
op het nieuwe BVO.2 En dat terwijl er best een aantal 
kanttekeningen te maken is bij het BVO 2.0. Een paar 
van die kanttekeningen passeren in deze ingezonden 
reactie kort de revue, zodat we ons als beroepsgroep 
realiseren dat die kanttekeningen bestaan en dat we 
in elk geval kunnen zeggen dat er discussie is 
geweest binnen de beroepsgroep. 

Wat bijvoorbeeld verbazing wekt, is dat er in het 
betreffende artikel met geen woord wordt gerept 
over het uitstel van de aanpassingen van het BVO als 
gevolg van de discussies over belangenverstrengeling 
en de vertraging die de aanbesteding daardoor heeft 
opgelopen. Het heeft geen zin die zwarte pagina uit 
het BVO-baarmoederhalskanker hier tot in detail te 
bespreken. Maar de enige manier om iets van de 
invoering van het nieuwe BVO-baarmoederhalskan-
ker te leren, is alle aspecten te onderzoeken en 
beschouwen.

De grote motivatie om op zoek te gaan naar moge-
lijkheden tot verbetering van het BVO-baarmoeder-
halskanker is het onvoldoende doordalen van de 
incidentie van cervixcarcinoom in Nederland. Betere 
sensitiviteit van de primaire test in de screening op 
(behandelbare) voorstadia van cervixcarcinoom zou 
een oplossing kunnen zijn. In het advies van de 
Gezondheidsraad waarin wordt geadviseerd het BVO 
aan te passen, wordt gerekend op een sensitiviteit 
van de hr-HPV-test van 92%.3 Het is goed ons te rea-
liseren dat de gepoolde sensitiviteit van de verschil-
lende hr-HPV-tests zoals berekend in een systemati-
sche review rond de 83% ligt.4 De sensitiviteit van 
liquid based cytology (LBC), zoals die nu in het BVO 
wordt toegepast, is uitgebreid onderzocht. In een al 
wat oudere systematische review wordt  de sensitivi-
teit van de LBC geschat op 76%.5 Daarbij is het goed 
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beroepsgroep zijn voorbereid op de komende veran-
deringen, maar vooral ook dat vrouwen die hun 
oproep voor het BVO van de mat pakken erop zijn 
voorbereid. Hoewel de tijd dringt, is het daar nog 
niet te laat voor.

Zoals gezegd zal er bij een groot aantal vrouwen hr-
HPV worden vastgesteld. Bij bijna geen van die vrou-
wen zal die hr-HPV-infectie leiden tot CIN3+ laat 
staan cervixcarcinoom. Het zal echter een hele klus 
zijn deze vrouwen ervan te overtuigen dat het heb-
ben van hr-HPV ‘geen enkel probleem is’. We zullen 
er als beroepsgroep dus voor moeten waken dat we 
geen hr-HPV-infecties gaan behandelen. Het is 
immers genoegzaam bekend dat als er risicofactoren 
zijn vastgesteld betreffende personen meer diagnos-
tiek en behandelingen onderdaan.11 

Nogmaals: deze ingezonden brief is alleen bedoeld 
om ook de andere kant van de aanpassingen van het 
BVO voor het voetlicht te brengen. Het zal geen enkel 
effect hebben op de invoering van BVO-baarmoeder-
halskanker 2.0. Maar misschien zijn we iets beter 
voorbereid en we kunnen in ieder geval zeggen dat 
er discussie is geweest in ons lijfblad voorafgaand 
aan, wat sommigen a nation-wide experiment noe-
men: de invoering van BVO-baarmoederhalskanker 
2.0.9 En in elk geval kunnen we zorgen dat de effecti-
viteit van het BVO-baarmoederhalskanker 2.0 ade-
quaat wordt onderzocht. Laten we tot slot in elk 
geval met zijn allen afspreken dat we géén HPV infec-
ties gaan behandelen en we, conform de nieuwe 
richtlijn, bij persisterende CIN2 laesies afwachten. 
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Allereerst: wij zijn verheugd over het feit dat er een 
reactie is op ons stuk over het Bevolkingsonderzoek 
(BVO) baarmoederhalskanker 2.0 (NTOG 2016/4), 
omdat wij het eens zijn met collega’s De Kroon, Belt-
man en Piek, dat de verandering van dit BVO zeer 
wezenlijk is en grote implicaties heeft voor de gynae-
cologische praktijk. We danken de auteurs voor het 
weer onder de aandacht brengen van het nieuwe 
BVO-baarmoederhalskanker waarbij zij tevens ons 
enthousiasme voor het BVO 2.0 herkennen. In hun 
reactie benoemen de auteurs een aantal discussie-
punten, die in de aanloop naar het BVO 2.0 uiteraard 
al ruim en publiekelijk aan de orde zijn gekomen. Als 
wij het goed begrijpen, is het doel van hun reactie 
om hierop nog eens te wijzen. Voor een goed begrip 
is het vooral belangrijk om het over de feiten eens te 
zijn, en juist op dat punt hebben we een aantal kant-
tekeningen bij de reactie van De Kroon et al.

De invoering van het BVO heeft onder andere belang-
rijke vertraging opgelopen door de rechtsgang, die 
diverse firma’s maakten bij de seriële aanbesteding 
die moest plaatsvinden, en veel minder door de 
mogelijke belangenverstrengeling binnen de Gezond-
heidsraad. Bovendien heeft minister Schippers des-
tijds helder uiteengezet dat, zelfs na het schrappen 
van alle onderzoeksresultaten waarbij mogelijk 
belangenverstrengeling een rol zou kunnen hebben 
gespeeld, het advies van de Gezondheidsraad over-
eind blijft, en door studies gerapporteerd ná dit 
advies opnieuw bevestigd worden.1
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verwijzingen nu, naar 19.000 in het nieuwe BVO.9 

Deze toename maakt dat wij als gynaecologen uiter-
mate terughoudend zullen moeten zijn met ingrepen 
bij laaggradige afwijkingen, iets waar de nieuwe 
richtlijn CIN, AIS en VAIN op heeft ingespeeld [onco-
line.nl]. Een verbeterde triage na een positieve HPV-
test kan hier mogelijk winst geven, zoals reeds door 
ons gesuggereerd met HPV-genotypering of middels 
methyleringsmarkers. Echter, tot nu toe heeft het 
RIVM voorstellen daartoe afgehouden, maar is wel-
willend om dit na de overgangsfase te gaan bestude-
ren.

Wij zijn het dus eens met de commentatoren dat ver-
beteringen, ook met betrekking tot het nieuwe BVO, 
mogelijk blijven. Daarnaast mogen we best herin-
nerd worden aan een aantal hete hangijzers in de 
opmars naar het nieuwe BVO, maar wij pleiten 
ervoor niet 'om te kijken', maar 'vooruit te zien' naar 
een broodnodige en mogelijke verbetering van het 
huidige BVO.
Tenslotte nog een kleine correctie op de ingezonden 
brief: de nieuwe richtlijn CIN, AIS en VAIN adviseert 
om bij jonge vrouwen een CIN2 niet direct te behan-
delen, maar een persisterende CIN 2 wel.
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De Kroon et al. stelt dat de sensitiviteit van HPV 
screening slechts 83% is; dit getal is echter geba-
seerd op een review dat alleen naar serum-hybrid-
capture-2-HPV-detectie heeft gekeken, en alleen stu-
dies van vóór 2007 heeft geïncludeerd. De 
sensitiviteit van 76% van liquid based cytologie 
(LBC), waar De Kroon et al. aan refereert, komt uit 
een review (inclusie: studies van 1990-2002) waarin 
LBC vergeleken is met conventionele cytologie (CC) 
en niet met hoog-risico-HPV-detectie. Voor boven-
staande geldt dat alle grote vergelijkende, en meer 
recente, studies (ARTISTIC, NTCC, POBASCAM en 
Swedescreen) een groot verschil in sensitiviteit laten 
zien tussen primair HPV en cytologie-screening.2-5 De 
bewering dat LBC sensitiever is dan CC wordt niet 
ondersteund door een groot gerandomiseerd Neder-
lands onderzoek (n=89.000).6

Een volgend punt is, of het interval bij een negatieve 
HPV-test uitgebreid kan worden naar tien jaar. Ook 
hier citeert De Kroon et al. een studie met de meest 
ongunstige resultaten. Een studie van Elfström et al.7, 
laat een dertien jaar cumulatieve incidentie van CIN3 
of carcinomen zien van 1,54% en 0,89%, na respec-
tievelijk een negatieve cytologie versus negatieve hr-
HPV-screening. Dit, mede naast het feit dat HPV-
screening de incidentie van carcinomen in de 
volgende screeningsronde daadwerkelijk vermin-
dert8, maakt dat uitbreiding naar tien jaar bij een 
negatieve HPV-test op veertig en vijftig jaar verant-
woord lijkt. Dit wordt nogmaals bevestigd in een 
recente analyse van de langetermijndata van de 
POBASCAM-studie, waarbij een vergelijkbare inci-
dentie van carcinomen en CIN3 wordt gevonden na 
drie screeningsronden (veertien jaar) volgend op 
negatieve hr-HPV-screening (0,09% en 0,6%), als na 
slechts twee ronden (negen jaar) onder vrouwen die 
met cytologie negatief testten (0,09% en 0,7%) (Dijk-
stra et al, BMJ, accepted for publication).

De kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) wordt momen-
teel opnieuw uitgevoerd. Wel is na de aanbesteding 
duidelijk dat de kostprijs van het huidige BVO, onge-
veer E54 per gescreende vrouw, lager wordt. Dit, 
ondanks dat de herhaaluitstrijk voor HPV-positieve/
cytologie-negatieve vrouwen nu in de kostprijs wordt 
opgenomen, terwijl dat in het huidige BVO onder ver-
zekerde zorg valt. Daarnaast zal over vijf jaar het 
aantal gescreende vrouwen drastisch afnemen door-
dat er twee leeftijdscohorten (45 en 55 jaar) niet 
meer standaard worden uitgenodigd, wat ook een 
substantiële besparing zal opleveren. 

Dat er een toename wordt verwacht van het aantal 
verwijzingen voor kolposcopie is een punt waarmee 
wij het volledig eens zijn met De Kroon et al. Indien 
wordt uitgegaan van een HPV-prevalentie van 7%, 
voorziet het RIVM een stijging van ongeveer 8.000 
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Themamiddag ter inspiratie voor opleiders en AIOS

Workshop olifantenpaden
prof. dr. F. Scheele

Op 24 juni j.l. werd de derde themamiddag van 
2016 georganiseerd door de Koepel Opleiding, 
waar is nagedacht over (het invoeren van) routi-
nes met essentiële boodschappen, onontkoom-
baar en passend in het werk van alledag.

De gynaecologenopleiding van ons land is in vele 
landen bekend. BOEG circuleert in het Engels. Onze 
opleiding staat bekend als een voorbeeld van compe-
tentiegericht opleiden en men heeft de indruk dat wij 
handig met de CanMEDS zijn omgegaan.
Ondertussen weten wij als opleidende gynaecologen 
in de NVOG hoe we het ook werkelijk dóen. Som-
mige zaken lopen heel voorspoedig, andere projec-
ten vallen helemaal niet mee en allemaal hebben we 
kortstondige successen meegemaakt die daarna 
weer inzakten. De uitvoering van goede visies en 
projecten is gewoon heel moeilijk!

Plannen maken is in elk geval goed gelukt. Op papier 
hebben we echt een topopleiding, als je dat spiegelt 
met de meeste rijkere landen. De meeste lokale 
opleidingsplannen zijn een garantie voor goede 
nieuwe collega’s en we hebben een plezierige en 
kundige beroepsgroep waar we trots op kunnen zijn.

In het kader van de toekomst hebben we in het Can-
Better-project aangegeven welke onderwerpen in de 
opleiding extra aandacht nodig hebben. Doelmatig-
heid (value based health care), patiënt veiligheid, 
medisch leiderschap en ouderenzorg. Je kunt daar zo 
een paar aan toe voegen zoals e-health en patiënt-
gecentreerd werken.

Die onderwerpen zitten niet standaard in de oplei-
ding gebed en hoe maak je die tot wezenlijk onder-
deel van de dagelijkse werkvloer? Daar kon het wer-
ken met 'olifantenpaden' bij helpen.
Uitgangspunt is dat we vooral leren door kopiëren 
van gewoontes op de werkvloer. Routines van alle 
dag worden de gewoontes van AIOS. Heb je het in de 
dagelijkse praktijk nooit over de problematiek van 
shared decision making, dan zal een cursus over dat 
onderwerp niet veel effect hebben. Wil je dat een 
onderwerp beklijft en tot impact gaat leiden in het 
werk van onze toekomstige collega’s, dan moet het 
doorleefd worden in de praktijk van alle dag en 
onontkoombaar zijn op de weg van iedere AIOS (en 
specialist, want die is rolmodel!). In de alledaagse 
routines zijn boodschappen verpakt als ‘wij vinden 
patiëntgecentreerdheid belangrijk’ of ‘wij leren con-

tinu door bij overdrachten kritisch terug te kijken op 
ons werk en daar over te discussiëren’ of wij meten 
de kwaliteit, de patiënttevredenheid en kosten van 
onze behandelingen en spiegelen die aan andere 
centra en als persoon aan andere personen’. Bij het 
maken van routines met essentiële boodschappen is 
het advies niet meer dan vijf briljante voorbeelden 
per afdeling te willen hebben. In het OLVG hebben 
we er drie opvallende: de overdracht, de wekelijkse 
verloskundige drill en de interprofessionele VIM-
bespreking. We zijn langzamerhand klaar voor num-
mer vier: onderdelen van value based health care 
voor (levenslang) leren inzetten. De meest eenvou-
dige daarvan is de patiënttevredenheid. Die is prima 
op continue basis te meten en frequent op de per-
soon terug te koppelen. Een reguliere maandelijkse 
bespreking over wat men daarvan leert, heeft poten-
tie!

Met een twintigtal enthousiaste opleiders hebben we 
olifantenpaden (routines met essentiële boodschap-
pen, onontkoombaar en passend in het werk van 
alledag) bedacht. Daar kwamen prachtige ideeën uit 
zoals voor interprofessioneel werken op de polikli-
niek een ochtend en middagbriefing met het perso-
neel.

Het was duidelijk dat gynaecologen goed met het 
idee van olifantenpaden voor de opleiding van AIOS, 
maar ook van het hele team uit de voeten kunnen. 
Wat zou het mooi zijn als we bij de visitatie trots 
onze olifantenpaden kunnen laten zien! We hebben 
CanMEDS en CanBetter als ideeën. Als we door oli-
fantenpaden te creëren het struikelblok van de 
change management kunnen slechten kunnen we als 
vereniging uitdragen dat wij CanBest hebben lopen 
en onze AIOS/specialisten optimaal voorbereid zijn 
voor de toekomst!

Themamiddagen in 2016 en 2017
25 november 2016 - EPA’s / Dedicated Schakeljaar 
3 februari 2017 – Voorbehouden aan opleiders
7 april – Onderhandeling en Change Management
23 juni – Thema wordt nader bekend gemaakt
29 sept. – Thema wordt nader bekend gemaakt
24 nov. - Thema wordt nader bekend gemaakt
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Perinatale asfyxie vormt een belangrijke basis 
van morbiditeit en mortaliteit bij voldragen neo-
naten in Nederland.1 Dit artikel beschrijft een 
kwaliteitsanalyse van de perinatale zorg bij vol-
dragen pasgeborenen die wegens perinatale 
asfyxie naar de NICU van het UMC Groningen 
werden verwezen. Substandaardzorg leverde in 
54,4% van de beoordeelde casus in deze analyse 
een waarschijnlijke (40,9%) of zekere bijdrage 
(13,6%) aan de negatieve uitkomst. Substandaard-
factoren betroffen hoofdzakelijk inadequate foe-
tale bewaking, vertraagde of niet-uitgevoerde 
consultering van de tweede lijn bij een medische 
indicatie, inadequaat handelen op onderkende 
foetale nood, een onjuiste eerste opvang van de 
pasgeborene en ontoereikende documentatie. 

Bij perinatale asfyxie is er sprake van een gestoorde 
gaswisseling bij de foetus of neonaat, leidend tot 
progressieve hypoxie, hypercapnie en een metabole 
acidose.2 Het doormaken van een asfyctische peri-
ode kan zeer ernstige consequenties voor de pasge-
borene hebben, waaronder de ontwikkeling van een 
hypoxisch-ischemische encefalopathie (1,5/1000 
levend geborenen)3 of overlijden. Naast maternale  
en foetale risicofactoren is ook de kwaliteit van de 
obstetrische zorg gerelateerd aan perinatale 
asfyxie.4,5 Het ontbreken van geaggregeerde data 
over substandaardfactoren in de zorg bij asfyctische 
neonaten in onze regio gaf aanleiding tot het uitvoe-
ren van deze kwaliteitsanalyse. De primaire doelstel-
ling van de analyse betrof het identificeren van sub-
standaardfactoren in de perinatale zorg bij voldragen 
neonaten die wegens perinatale asfyxie op de NICU 
van het UMC Groningen (UMCG) opgenomen wer-
den. Het belang van deze identificatie is gelegen in 
de eventuele mogelijkheden tot ketenbrede preventie 
van perinatale morbiditeit in de gehele regio.

Materiaal en methode
Alle neonaten die tussen 1 januari 2013 en 31 decem-
ber 2014 na een zwangerschapsduur van ≥ 37 weken 
wegens perinatale asfyxie naar de NICU van het 
UMCG werden verwezen, werden geïncludeerd. Ver-
wijzing diende binnen 48 uur postpartum plaats te 
hebben gevonden binnen het UMCG zelf of door ver-
loskundigenpraktijken of perifere centra in het ver-
zorgingsgebied van de NICU (11 VSV’s). Neonaten met 
congenitale malformaties werden geëxcludeerd voor 
verdere analyse, evenals casus waarin een expliciet 
bezwaar tegen het gebruik van gegevens ten behoeve 
van een perinatale audit in het dossier vermeld 
stond. Middels retrospectief dossieronderzoek wer-
den relevante maternale, obstetrische, foetale en 
neonatale gegevens verzameld. Van ernstige perina-
tale asfyxie was sprake als voldaan kon worden aan 
de audit-criteria van Perined (tabel 1).6 Van elke 
casus werd een volledig geanonimiseerd chronolo-
gisch verslag van de zwangerschap, partus en post-
partumperiode opgesteld. Gegevens over het totaal 
aantal levend geborenen in 2013 en 2014 binnen het 
verzorgingsgebied van de NICU werden verkregen via 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sociaal 
economische status werd aan de hand van postcode 
op basis van gegevens van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau bepaald. Omdat de studie een kwaliteits-
analyse betrof was geen toestemming van de 
Medisch Ethische Toetsingscommissie vereist. 

Een substandaardfactor (SSF) wordt gedefinieerd als 
een omstandigheid in het zorgproces waarbij zorg in 
ongunstige zin afwijkt van standaarden, richtlijnen, 
protocollen of gangbare zorg én de potentie heeft de 
uitkomst negatief te beïnvloeden.7 Op geleide van 
het chronologische verslag vond in eerste instantie 
een individuele beoordeling op aanwezigheid van 
SSF’s plaats door een gynaecoloog-perinatoloog, een 
neonatoloog en een eerste- en tweedelijnsverloskun-
dige. Binnen een casus kon sprake zijn van meer dan 
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De analyses in deze studie werden uitgevoerd met  
SPSS, versie 22.0 voor Windows. Incidentiecijfers 
met 95%-betrouwbaarheidsintervallen (95%-BI) wer-
den berekend op basis van het totaal aantal levend 
geborenen in Noord-Nederland in 2013 en 2014. Pati-
entkarakteristieken werden geanalyseerd middels 
beschrijvende statistiek. Normaal verdeelde continue 
variabelen werden weergegeven als gemiddelden 
(±SD) en bij niet normaal verdeelde continue varia-
belen werd de mediaan met inbegrip van het bijbe-
horende 25e en 75e percentiel vermeld. Categorische 
variabelen werden weergegeven als aantallen met 
bijbehorende percentages. 

Resultaten
In het verzorgingsgebied van de NICU van het UMCG 
werden in de periode van 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2014 31.789 neonaten levend geboren, 
ongeacht zwangerschapsduur. Gedurende deze peri-
ode werden 86 voldragen neonaten na een zwanger-
schapsduur van ≥ 37 weken wegens perinatale 
asfyxie naar de NICU verwezen. Zes neonaten wer-
den voor verdere analyse geëxcludeerd vanwege de 
aanwezigheid van congenitale malformaties (n=4) en 
verwijzing na meer dan 48 uur postpartum (n=2). 
Uitgaande van tachtig geïncludeerde casus, bedroeg 
de incidentie van NICU-opname wegens perinatale 
asfyxie onder voldragen neonaten zonder congeni-
tale afwijkingen in deze studie 2,5 per 1000 levend 
geborenen (95%-BI: 2,0-3,1). 

In tabel 2a en 2b zijn de maternale, obstetrische en 
neonatale karakteristieken weergegeven van het 
totale cohort geïncludeerde neonaten. In 49 casus 
(61,3%) ontwikkelde de neonaat een hypoxisch-
ischemische encefalopathie, resulterend in een inci-
dentie van HIE van 1,5 per 1000 levend geboren neo-
naten (95%-BI: 1,1-1,9). Negen neonaten (11,3%) 

één SSF en SSF’s konden worden toegewezen aan 
alle betrokken zorgverleners. Indien een SSF vastge-
steld werd, diende eveneens de veronderstelde rela-
tie met asfyxie aangegeven te worden. Hiertoe werd 
allereerst bepaald of de SSF mogelijk of onmogelijk 
aan asfyxie gerelateerd kon zijn. In geval van een 
mogelijke relatie werd de veronderstelde bijdrage 
van de SSF aan asfyxie geclassificeerd als ‘geen’, 
‘waarschijnlijk’, ‘zeker’ of ‘onduidelijk’. Bij verschil-
len in de individuele beoordelingen vond een ple-
naire beoordeling van de betreffende casus plaats. 
SSF’s werden uitsluitend geregistreerd als er na indi-
viduele en eventuele plenaire beoordeling binnen het 
volledige team consensus bestond over de toeken-
ning van een SSF en diens bijdrage aan perinatale 
asfyxie. 

Tabel 1. Criteria voor ernstige perinatale asfyxie 
volgens Perined

Opname op de NICU wegens een van de volgende redenen:
> Indicatie voor therapeutische hypothermie:

 - klinische asfyxie (AS ≤ 5, bij 5 minuten) of

 -  reanimatie/beademing gedurende > 10 minuten na de 

geboorte of (ook met masker/ballon)

 - pH arteriële navelstrengbloed <7,0 of

 - base deficit ≥ 16mmol/l of

 - Thompsonscore ≥7 of een Sarnatscore ≥1;

> Neonatale convulsies

> Hypotonie

Met als mogelijke diagnosen:
>  Ischemie, echografische afwijkingen (PVL graad I, II, III 

en IV, ischemie arteria cerebri anterior/media/posterior, 

veneus cerebraal infarct, overige ischemische cerebrale 

afwijkingen)

> Hypoxisch-ischemische encefalopathie Sarnat 1, 2 of 3 

> Multi-orgaanfalen

Figuur 1. Stroomdiagram met betrekking tot begeleiding in de eerste- of tweede lijn gedurende de zwanger-
schap en partus (n=aantal neonaten).
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polikliniek: n=8 (10,0%)
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Tabel 2a. Maternale en obstetrische karakteristieken

Karakteristieken Aantal neonaten

n=80 (%)

Maternale karakteristieken

Leeftijd (jaren) 31,1 ± 5,0

BMI* 23,8 [20,9-28,7]

Niet-westerse etniciteit* 6 (11,8)

Sociaal-economische status (SES)*
   laag

   gemiddeld

   hoog

29 (36,7)

44 (55,7)

6 (7,6)

Pariteit
   para 0 

   para 1

   para ≥2

53 (66,3)

19 (23,8)

8 (10)

Meerlingzwangerschap 2 (2,5)

Obstetrische karakteristieken

Complicaties tijdens de zwangerschap
   Pregnancy induced hypertension (PIH)

   pre-eclampsie

   diabetes gravidarum

   intra-uteriene groeirestrictie 

19 (23,8)

7 (8,8)

2 (2,5)

6 (7,5)

4 (5,0)

Gestatieduur bij bevalling 
   ≥37 - <38 weken

   ≥38 - <39 weken

   ≥39 - <40 weken

   ≥40 - <41 weken

   ≥41 - <42 weken

   ≥42 weken

11 (13,8)

13 (16,3)

21 (26,3)

16 (20,0)

17 (21,3)

2 (2,5)

Toediening medicatie durante partu
   weeënstimulerende middelen

   pijnstilling

68 (85)

43 (53,8)

24 (30,0)

Aard partus
   spontane vaginale partus

   kunstverlossing**

   sectio caesarea

28 (35,0)

18 (22,5)

33 (41,3)

Meconiumhoudend vruchtwater 36 (45,0)

Complicaties durante partu
   intra-uteriene infectie

   onverwachte stuitligging

   schouderdystocie

   navelstrengcomplicaties: 

   - strakke enkele/dubbele omstrengeling

   - uitgezakte navelstreng

   - ware knoop 

   - geruptureerde velamenteuze insertie

   abruptio placentae

   - partiëel

   - totaal

30 (37,5)

3 (3,8)

2 (2,5)

6 (7,5)

13(16,3)

7 (8,8)

2 (2,5)

2 (2,5)

2 (2,5)

6 (7,5)

3 (3,8)

3 (3,8)

Tijdstip geboorte
   dag (8:00-17:59 uur)

   avond (18:00-23:59 uur)

   nacht (0:00-7:59 uur)

35 (43,8)

20 (25,0)

25 (31,3)

*missing data: BMI: 14 casus, etniciteit: 29 casus, SES: 1 casus
**kunstverlossing: forceps- of vacuümextractie

overleden tijdens de opname aan de gevolgen van 
asfyxie. 

Figuur 1 toont een stroomschema van het cohort op 
basis van het niveau van begeleiding bij aanvang van 
de zwangerschap, start van de partus en de 
geboorte. Redenen voor verwijzing durante partu 
waren foetale cortonenpathologie (n=6), meconium-
houdend vruchtwater (n=4), niet-vorderende ontslui-
ting (n=4), niet-vorderende uitdrijving (n=3), langdu-
rig gebroken vliezen (n=3) en vaginaal bloedverlies 
(n=1). Directe baringsbeëindiging werd bij negen ver-
wijzingen noodzakelijk geacht door de tweede lijn, 
waaronder vijf verwijzingen wegens foetale corto-
nenpathologie. 

In totaal werden 66 casus op aanwezigheid van 
SSF’s beoordeeld. Van de overige veertien casus kon 
geen chronologisch verslag opgesteld worden van-
wege onvoldoende beschikbare gegevens. Documen-
tatie vormde ook in de beoordeelde casuïstiek een 
punt van aandacht. In 41 casus (62,1%) was sprake 
van een ontoereikende verslaglegging van de pro-
gressie van de baring, de foetale conditie of de 
besluitvorming tijdens de partus of eerste opvang 
van de neonaat. Het betrof 15 casus op niveau van de 
eerste lijn, 24 casus op niveau van de tweede lijn en 
twee casus op niveau van de kindergeneeskunde. 
Gezien dit relatief grote aantal casus werd besloten 
documentatie in de verdere analyse niet als separate 
SSF op te nemen. 

In tabel 3 is het aantal casus met substandaardzorg 
weergegeven, gecategoriseerd op de betrokken disci-
plines en het aantal SSF’s dat binnen de casus gede-
finieerd werd. De mate van betrokkenheid van een 
discipline varieerde per casus, aangezien in 33 casus 
(50,0%) verwijzing naar de tweede lijn tijdens de 
zwangerschap plaatsvond en in 15 casus (22,7%) 
durante partu verwezen werd. In 36 casus (54,5%) 
werd substandaard zorg met een veronderstelde 

Tabel 2b. Neonatale karakteristieken

Karakteristieken Aantal neonaten 

n=80 (%)

Geslacht
   vrouw

   man

34 (42,5)

46 (57,5)

Geboortegewicht (gram) 3325,0 ± 519,2

   small for gestational age (SGA)* 13 (11,3)

pH arteriële navelstreng** 7,01 [6,93-7,17]

Hypoxisch-ischemische encefalopathie 49 (61,3)

Therapeutische hypothermie
Ernstige asfyxie volgens Perined

42 (52,5)

53 (66,3)

*geboortegewicht <10e percentiel
**missing data: 21 casus
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(n=12, 21,8%). Op niveau van de kindergeneeskunde 
werden zeven SSF’s in de postnatale zorg vastgesteld 
(tabel 6). Ook in de eerste en tweede lijn was in res-
pectievelijk drie en twee casus sprake van een inade-
quate eerste opvang postpartum. 

Discussie
De incidentie van NICU-opname wegens perinatale 
asfyxie onder voldragen neonaten zonder congeni-
tale afwijkingen, bedroeg in deze studie 2,5 per 
1000 levend geboren neonaten. In 54,5% van de 
beoordeelde casuïstiek was substandaardzorg aan-
wezig die een waarschijnlijke of zekere bijdrage aan 
de opgetreden asfyxie leverde. Op basis van de uit-
gevoerde analyse kunnen vijf belangrijke groepen 
substandaardfactoren onderscheiden worden: ver-
traagde of niet-uitgevoerde consultering van de 
tweede lijn bij een medische indicatie, inadequate 
foetale bewaking, inadequaat handelen op onder-
kende foetale nood, een onjuiste eerste opvang van 
de pasgeborene en ontoereikende documentatie. 

waarschijnlijke of zekere bijdrage aan asfyxie vastge-
steld. In 27 casus (40,9%) betrof dit uitsluitend sub-
standaardzorg met een waarschijnlijke bijdrage aan 
asfyxie en in negen casus (13,6%) werden één of 
twee SSF’s gedefinieerd die volgens beoordelaars 
een zekere bijdrage leverden aan asfyxie. In dertien 
casus (19,7%) werden geen SSF’s gedefinieerd.

Tabel 4 en 5 geven een overzicht van de verschil-
lende categorieën waaraan SSF’s werden toegekend 
op niveau van de eerste en tweede lijn. De belang-
rijkste SSF’s in de eerste lijn betroffen ontoereikende 
prenatale zorg (n=8, 13,6%), inadequate registratie en 
interpretatie van de foetale cortonen (n=5, 8,5%) en 
geen of vertraagde consultering van de tweede lijn 
bij een medische indicatie durante partu (n=6, 
10,2%). Veelvoorkomende SSF’s in de tweede lijn 
waren inadequate registratie en interpretatie van het 
cardiotocogram (CTG) (n=15, 29,1%) en een meer dan 
30 minuten bedragend interval tussen het besluit tot 
een sectio op foetale indicatie en de feitelijke incisie 

Tabel 3. Overzicht van casuïstiek met substandaardzorg

Betrokken discipline* Aantal casus met substandaardzorg (%) Aantal SSF’s in casus

1 2 3 4

Verloskundige - eerste lijn 18/59 (30,5) 9 6 2 1

Obstetrie - tweede lijn 37/55 (67,3) 22 14 1 –

Kindergeneeskunde   6/66 (9,1) 5 1 – –

* de eerste lijn was betrokken bij 59 casus, de tweede lijn bij 55 casus en de kindergeneeskunde bij alle 66 casus

Tabel 4. Substandaard factoren in de eerste lijn

Categorie substandaardfactor n (%)* Bijdrage van SSF aan asfyxie in betreffende casus

Geen Waar-

schijnlijk

Zeker Onduide-

lijk

Onmoge-

lijk**

Prenatale zorg
   Inadequaat beleid bij (verdenking) IUGR

   Afwijkende risico-inventarisatie of indicatiestelling***

   Niet herkennen van liggingsafwijking

2 (3,4)

5 (8,5)

1 (1,7)

–

1

–

1

1

–

1

–

–

–

3

1

–

–

–

Foetale bewaking durante partu
    Inadequate registratie en/of interpretatie van foetale cortonen

   Geen verwijzing bij meconiumhoudend vruchtwater

   Geen verwijzing bij >24 uur gebroken vliezen

   Geen actie op signalen van foetale verbloeding 

5 (8,5)

2 (3,4)

1 (1,7)

1 (1,7)

–

–

–

–

3

2

1

1

1

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

Vertraging durante partu
   Consultering tweede lijn

   Consultering ambulance

3 (4,3)

2 (3,4)

2

1

–

–

–

–

1

1

–

–

Overig afwijkend medisch handelen durante partu**** 5 (8,5) 1 – 1 2 –

Inadequate eerste opvang/resuscitatie neonaat 3 (4,3) – 1 1 1 –

Gebrekkige communicatie zorgverleners of richting patiënte 1 (1,7) – – – 1 –

* aantal casus met aanwezigheid van betreffende SSF; percentage berekend op totaal aantal casus met betrokkenheid van de eerste lijn (n=59)
** er is sprake van een substandaardfactor die onmogelijk gerelateerd kan zijn aan asfyxie, echter kan deze potentieel een bijdrage leveren 
aan andere negatieve uitkomsten
*** SSF’s in deze categorie: geen screening voor diabetes gravidarum ondanks maternale indicatie (n=2), geen consultering van de tweede lijn 
bij minder leven voelen (n=2), geen beoordeling bij vaginaal bloedverlies (n=1)
**** SSF’s in deze categorie: niet gehonoreerd pijnstillingsverzoek, geen foetale bewaking op maternaal verzoek, beoordeling >10 uur na 
spontaan gebroken vliezen overdag, het onaangekondigd vervoeren van patiënte naar de tweede lijn, inadequate uitvoering van handgrepen 
bij een stuitextractie in de thuissituatie
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Tabel 5. Substandaard factoren in de tweede lijn

Categorie substandaard factor n (%)* Bijdrage van SSF aan asfyxie in betreffende casus

Geen Waar-

schijnlijk

Zeker Onduide-

lijk

Onmoge-

lijk**

Prenatale zorg
   Inadequaat beleid bij (verdenking) IUGR

   Afwijkende risico-inventarisatie of indicatiestelling***

3 (5,5)

1 (1,8)

–

–

1

1

1

–

1

–

–

–

Foetale bewaking durante partu
   Inadequate registratie en interpretatie CTG

   Geen actie op signalen van foetale verbloeding

16 (29,1)

1 (1,8)

–

–

11

1

3

–

2

–

–

–

Vertraging durante partu
    >30 minuten tussen besluit en incisie bij een sectio op foetale 

indicatie

   Consultering supervisor

   Consultering kinderarts

12 (21,8)

2 (3,6)

4 (7,2)

–

–

1

7

–

–

3

–

–

2

2

3

–

–

–

Overig afwijkend medisch handelen durante partu
   Niet gehonoreerd pijnstillingsverzoek 

    Inadequate uitvoering van manoeuvres bij schouderdystocie 

   Onjuiste interpretatie van maternale controles

   Anders***

2 (3,6)

3 (5,5)

2 (3,6)

5 (9,1)

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

2

2

2

–

–

–

Inadequate eerste opvang/resuscitatie neonaat 2 (3,6) – 1 – – 1

Gebrekkige communicatie tussen zorgverleners of richting 
patiënte

2 (3,6) 2 – – – –

* aantal casus met aanwezigheid van betreffende SSF; percentage berekend op totaal aantal casus met betrokkenheid tweede lijn (n=55)
** er is sprake van een substandaardfactor, echter kan deze onmogelijk gerelateerd zijn aan asfyxie
*** SSF in deze categorie: geen CTG verricht bij persisterend minder leven voelen
**** SSF’s in deze categorie: actief persen bij een caput op H1, continue wisselende zorgverleners, een stompe episiotomie schaar, geen besluit 
tot sectio na een mislukt MBO van de foetus bij een suboptimaal CTG en een overdosering uterusspasmolyticum

Tabel 6. Substandaard factoren op niveau van de kindergeneeskunde

Categorie substandaard factor n (%)* Bijdrage van SSF aan asfyxie in betreffende casus

Geen Waar-

schijnlijk

Zeker Onduide-

lijk

Onmoge-

lijk**

Inadequate eerste opvang/resuscitatie neonaat 3 (4,5) 1 – 1 1 –

Vertraging in het postnataal herkennen en behandelen  

van perinatale asfyxie

2 (3,0) – – – 2 –

Gemiste indicatie therapeutische hypothermie 2 (3,0) - - - 2 -

* aantal casus met aanwezigheid van betreffende SSF; percentage berekend op aantal casus met betrokkenheid kindergeneeskunde (n=66)
** er is sprake van een substandaard factor, echter kan deze onmogelijk gerelateerd zijn aan asfyxie

De incidentie van NICU-opname wegens perinatale 
asfyxie onder voldragen neonaten in deze studie 
(2,5/1000 levend geboren neonaten) lijkt vergelijk-
baar met de gevonden incidentie in een eerdere 
Nederlandse regionale studie naar substandaardzorg 
onder asfyctische neonaten (2,5 NICU-opna-
men/1000 à terme neonaten).8 Andere studies rap-
porteren uiteenlopende incidentiecijfers van perina-
tale asfyxie (1-6/1000 levend geborenen).4,9,10 
Doordat een uniforme definitie van perinatale asfyxie 
ontbreekt, zijn deze incidentiecijfers echter zeer 
afhankelijk van de gehanteerde definitie en daardoor 
moeilijk vergelijkbaar. 

Een belangrijke SSF in zowel de eerste als de tweede 
lijn in deze studie betrof een inadequate registratie 
en interpretatie van de foetale cortonen durante 

partu. In 21 casus (31,8%) werd een afwijkende cor-
tonenregistratie niet onderkend of werd een té 
expectatieve beleidsvoering gehanteerd bij een 
onderkende suboptimale cortonenregistratie. Deze 
bevinding komt overeen met uitkomsten uit eerdere 
studies, waarbij substandaardzorg tijdens de partus 
ook veelvuldig kon worden toegeschreven aan inade-
quate foetale monitoring in de eerste- of tweede 
lijn.8,11,12 Desalniettemin was de beoordeling van foe-
tale monitoring in deze studie complex. Allereerst is 
er geen richtlijn voor foetale bewaking in de eerste 
lijn beschikbaar, waardoor de foetale cortonenregis-
tratie in casus met begeleiding van de eerste lijn 
alleen beoordeeld kon worden ten opzichte van als 
gangbaar veronderstelde zorg. Daarnaast was in veel 
casuïstiek met betrokkenheid van de tweede lijn 
geen volledig CTG voorhanden, waardoor de beoor-
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De kracht van deze studie ligt in de bundeling van de 
gedefinieerde SSF’s uit casus met perinatale asfyxie 
in de regio Noord-Nederland. Een andere sterke kant 
betreft de multidisciplinaire beoordeling van alle 
casus volgens de condities van de perinatale audit, 
waarbij SSF’s alleen geregistreerd werden als er bin-
nen het volledige team consensus over zowel toeken-
ning als bijdrage bestond. Dit maakt een onjuiste toe-
kenning van substandaardzorg onwaarschijnlijk. Met 
het oog op het potentieel vermijdbare karakter van 
substandaardzorg benadrukken de bevindingen uit 
deze analyse de facetten van perinatale zorg waar-
binnen ruimte voor verbetering mogelijk is (tabel 7). 
De belangrijkste limitatie van deze studie is gelegen 
in het feit dat er een kans op beoordelingsbias 
bestaat, aangezien beoordelaars bij de beoordeling 
al op de hoogte waren van de negatieve uitkomst. 
Daarnaast betrof de studiepopulatie in deze studie 
uitsluitend een selecte populatie asfyctische neona-
ten. Daarom zijn de gevonden incidentiecijfers en de 
beschreven bevindingen rondom de geïdentificeerde 
SSF’s niet te generaliseren naar de totale populatie 
voldragen neonaten met asfyxie in Noord-Nederland. 
Verder kon de beoordeling op niveau van de kinder-
geneeskunde uitsluitend gebaseerd worden op medi-
sche brieven. De identificatie van SSF’s wordt echter 
eenvoudiger als gedetailleerde informatie uit het 
medisch dossier beschikbaar is.20 Bijgevolg dient 
rekening gehouden te worden met een mogelijke 
onderschatting van het aantal casus met substan-
daardzorg op dit niveau. Ten slotte hebben de kleine 
aantallen in deze studie onvoldoende power om sig-
nificante relaties aan te kunnen tonen, zoals eventu-
ele correlaties tussen het voorkomen van ernstige 
asfyxie en begeleiding in de eerste of de tweede lijn. 
Op basis van de gegevens uit dit cohort en regionale 
cijfers blijken bij benadering 2 op de 1000 thuisbe-

deling in zowel de eerste als in de tweede lijn uitslui-
tend gebaseerd kon worden op gedocumenteerde 
registraties van de cortonen of het CTG. Hierdoor 
kon bij casus met onverwachte asfyxie en normale 
beschrijvingen van de cortonen of het CTG in het 
partusverslag retrospectief niet objectief beoordeeld 
worden of een mogelijk aanwezige afwijkende corto-
nenregistratie in de betreffende casus niet werd 
opgemerkt door een onjuiste registratie of interpreta-
tie of dat er zich daadwerkelijk geen afwijkingen in 
de cortonenregistratie geopenbaard hadden. De sen-
sitiviteit voor het detecteren van asfyxie is namelijk 
van zowel intermitterende auscultatie als CTG-regis-
tratie beperkt gebleken.13,14 Verder was opvallend 
dat de gedocumenteerde beoordelingen van het CTG 
frequent niet conform de destijds geldende termino-
logie voor CTG-classificatie van de NVOG werden 
beschreven. 

Andere belangrijke SSF’s in de eerste lijn betroffen 
ontoereikende prenatale zorg en geen of vertraagde 
verwijzing naar de tweede lijn bij een medische indi-
catie durante partu. Een opvallende bevinding betrof 
het feit dat in 8,5% van de casus geen verwijzing 
naar de tweede lijn plaatsvond, terwijl daar volgens 
de Verloskundige Indicatie Lijst wel een indicatie toe 
bestond en er volgens beoordelaars eveneens logis-
tiek ruimte toe was. Daarnaast was in 6,8% van de 
casus sprake van een vertraagde consultering van de 
tweede lijn. Eerdere studies tonen dat er een grote 
variatie in verwijzingsgedrag onder verloskundigen 
bestaat, die niet verklaard kan worden door patiënt-
karakteristieken of klinische factoren.15,16 Met name 
klinische situaties waarin geen sprake is van een 
fysiologisch verlopende partus maar waarbij tegelij-
kertijd geen concrete pathologie kan worden geob-
jectiveerd, lopen het risico sneller geaccepteerd te 
worden. Hoewel deze tolerantie uiteraard niet van-
zelfsprekend tot klinische gevolgen hoeft te leiden, 
werd in deze studie in alle casus waarin geen verwij-
zing tijdens de partus plaatsvond een waarschijnlijke 
bijdrage aan asfyxie verondersteld. 

In de tweede lijn werd in 21,8% van de casus het vol-
gens de NVOG maximaal toegestane tijdsinterval van 
30 minuten tussen het besluit tot spoedsectio en de 
feitelijke incisie overschreden. Ook in twee Zweedse 
studies naar substandaardzorg onder asfyctische 
neonaten werd een te lang tijdsinterval tussen het 
besluit tot beëindiging van de baring en de uiteinde-
lijke geboorte, frequent als SSF gerapporteerd.12,17 
Hoewel in de literatuur nog geen consensus bereikt 
is over het daadwerkelijk positieve effect van een 
maximaal 30 minuten bedragend interval op de neo-
natale uitkomst, is winst in neonatale uitkomst op 
individueel niveau niet uit te sluiten.18,19

Tabel 7. Aanbevelingen voor de perinatale zorg 

>  Een richtlijn voor foetale bewaking in de eerste 
lijn

>  Optimaliseren van een systematische benadering 
van het CTG: kennis van de richtlijn van de 
NVOG, frequente bijscholing en training 

>  Nastreven van een adequate parallelle actie en 
het (snel) in huis zijn van de betrokkenen bij een 
sectio op foetale indicatie 

>  Regelmatige scholing in de primaire opvang en 
resuscitatie van een pasgeborene voor alle moge-
lijk betrokken zorgverleners rondom een partus

>  Verbeteren van documentatie, met specifieke aan-
dacht voor het  frequent vastleggen van de foetale 
conditie en het beargumenteerd documenteren 
van besluitvorming
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vallingen en 2,7 op de 1000 (poli)klinische bevallin-
gen door ernstige asfyxie getroffen te worden. Nader 
onderzoek met grotere aantallen is aanbevelings-
waardig om dergelijke verschillen te bevestigen dan 
wel onwaarschijnlijk te maken. 

Conclusie
Substandaard zorg was aanwezig bij een significant 
aandeel van de voldragen pasgeborenen die wegens 
perinatale asfyxie naar de NICU van het UMCG ver-
wezen werden. In ruim de helft van de beoordeelde 
casus in deze studie werden substandaardfactoren 
met een waarschijnlijke of zekere bijdrage aan 
asfyxie vastgesteld. Verbeteringen in de perinatale 
zorg kunnen bijdragen aan een reductie in perinatale 
morbiditeit en zijn onder meer gelegen in het opti-
maliseren van de foetale bewaking en het bespoedi-
gen van het handelen op foetale nood.
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Samenvatting
Achtergrond: Perinatale asfyxie is één van de 
belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortali-
teit bij voldragen pasgeborenen.
Doel: Het definiëren van substandaardfactoren in 
de perinatale zorg bij voldragen neonaten met peri-
natale asfyxie. 
Methode: Neonaten zonder congenitale afwijkin-
gen die in 2013 en 2014 werden geboren bij een 
zwangerschapsduur > 37 weken en binnen 48 uur 
postpartum wegens perinatale asfyxie werden ver-
wezen naar de NICU van het UMCG werden geïn-
cludeerd. De geïncludeerde casuïstiek werd op aan-
wezigheid van substandaardzorg beoordeeld 
middels periodieke audits.
Resultaten: In totaal konden 66 casus op aanwe-
zigheid van substandaardzorg beoordeeld worden, 
waarbij in 36 (54,5%) casus substandaardzorg met 
een waarschijnlijke (n=27, 40,9%) of zekere bij-
drage (n=9, 13,6%) aan asfyxie werd vastgesteld. 
Substandaardfactoren betroffen hoofdzakelijk ver-
traagde of niet-uitgevoerde consultering van de 
tweede lijn bij een medische indicatie, inadequate 
foetale bewaking, inadequaat handelen op onder-
kende foetale nood, een onjuiste eerste opvang van 
de pasgeborene en ontoereikende documentatie.
Conclusie: Substandaardzorg was aanwezig bij een 
significant aandeel van de voldragen pasgeborenen 
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die wegens perinatale asfyxie naar de NICU van het 
UMCG verwezen werden. In ruim de helft van de 
beoordeelde casus in deze studie werden substan-
daardfactoren met een waarschijnlijke of zekere 
bijdrage aan asfyxie vastgesteld.

Trefwoorden
substandaard, audit, asfyxie, neonaten, voldragen

Summary
Background: Perinatal asphyxia can lead to seri-
ous morbidity and mortality among term new-
borns.
Objective: To identify substandard factors in peri-
natal care among term neonates with perinatal 
asphyxia.
Method: All term neonates without congenital mal-
formations who were referred to the neonatal 
intensive care unit (NICU) of the University Medical 
Center Groningen (UMCG) due to perinatal asphyxia 
within the first two days of life during 2013 en 2014 
were included. Presence of substandard care fac-
tors was assessed during periodic audits by a multi-
disciplinary panel.

Results: In 66 cases sufficient information for a 
proper assessment was present. In 36 (54,5%) 
cases substandard care factors with a probable- 
(n=27, 40,9%) or certain (n=9, 13,6%) contribution 
to asphyxia were identified. Main substandard care 
factors were delay in referral or no referral to sec-
ondary care despite the presence of a medical indi-
cation, inadequate fetal monitoring, failure to act 
adequately on recognized signs of fetal distress, 
inadequate resuscition of the newborn and insuffi-
cient documentation.
Conclusion: Substandard care with a probable- or 
certain contribution to asphyxia was present in 
more than half of the assessed cases with NICU 
admission due to perinatal asphyxia in term neo-
nates.
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Case report

Trap niet in de valkuil van de
verborgen vagina

drs. N.L. Schrier   ANIOS gynaecologie, OLVG-west, Amsterdam
drs. L.H.M. de Vleeschouwer   gynaecoloog, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Rotterdam

Congenitale anomalieën van de vrouwelijke trac-
tus urogenitalis komen in veel variaties voor en 
veroorzaken niet altijd specifieke klachten. Daar-
door kunnen ze zich wisselend presenteren en 
worden ze soms niet direct en volledig gediagnos-
ticeerd. Aan de hand van twee casus laten we 
zien dat de anomalieën tot diagnostische dilem-
ma’s kunnen leiden. Bij het vermoeden van een 
anomalie is naast een zorgvuldige anamnese, 
lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnos-
tiek zowel overleg binnen het vakgebied als inter-
disciplinair overleg van belang. Dit om zorgvuldig 
te classificeren alvorens tot behandeling over te 
gaan. Dit voorkomt complicaties en onnodig ver-
lies (van functie) van de genitalia interna.

Ethiologie van anomalieën van de tractus 
urogenitalis

Embryologie
Uterus-, cervix- en vagina-anomalieën ontstaan door 
defecten in de ontwikkeling van het Mülleriaanse 
systeem (ductus mesonephricus). Het moment waar-
 op in de embryonale ontwikkeling het defect ont-
staat, bepaalt welk soort anomalie gevormd wordt. 
Een defect tijdens de organogenesis leidt tot een 
afwijking in de aanleg van een orgaan, resulterend in 
agnesie of hypoplasie, met als voorbeeld het Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser-syndroom. Een onvolko-
men fusie van de buizen van Müller leidt tot een 
geheel of gedeeltelijk dubbelsysteem van uterus, cer-
vix en/of vagina. Indien er geen volledige resorptie is, 
ontstaat er een septum.

Abnormale differentiatie van de ductus mesonephri-
cus en paramesonephricus wordt geassocieerd met 
uterus- en renale anomalieën.1 Bij 30% van casus 
met uterusanomalieën komen renale afwijkingen 
voor.2 Congenitale afwijkingen van de genitale trac-
tus gaan vaak gepaard met urologische afwijkingen. 

Daarom is het belangrijk om het volledige urogeni-
tale stelsel in kaart te brengen. Een MRI-scan van het 
urogenitale stelsel wordt aanbevolen bij meisjes met 
renale afwijkingen die voor de menarche worden 
gediagnosticeerd. Dit zorgt voor een tijdige diagnose, 
zodat de juiste behandeling kan plaatsvinden voor-
dat complicaties van een haematocolpos, haemato-
metra en/of retrograde menstruatie optreden.1

Classificatie anomalieën van tractus genitalis 
De twee meest gebruikte classificaties beschrijven 
voornamelijk de uterusanomalieën. De American 
Society for Reproductive Medicine (ASRM)3 maakt 
een indeling naar afwijkende embryologie van de 
uterus. De European Society of Human Reproduction 
and Embryology (ESHRE) classificeert vooral naar 
anatomische afwijkingen van de uterus, met cervix-
en vagina-afwijkingen als subclassificatie. Dit zorgt 
voor een bruikbaardere classificatie in de praktijk, 
met ruimte voor het beschrijven van andere afwijkin-
gen, bijvoorbeeld renale afwijkingen. 

Deze classificaties zijn slechts een raamwerk waarbij 
een gevonden afwijking niet geheel binnen een clas-
sificatie hoeft te vallen. Vanwege de prevalentie en 
klinische relevantie is zorgvuldig classificeren cruci-
aal voor begrip, diagnostiek en behandeling van deze 
anomalieën.6

Diagnostiek
Het hystersalpingogram (HSG), de diagnostische 
laparoscopie en de hysteroscopie worden het meest 
gebruikt om een juiste diagnose te stellen.7 Indien 
een patiënte zich presenteert met subfertiliteit wordt 
er vaker een HSG gedaan, bij buikklachten eerder 
een laparoscopie.

Een HSG geeft alleen informatie over het cavum uteri 
en de tubae. De sensitiviteit van het HSG om uterus 
anomalieën te detecteren is 44%, met een false-posi-
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hematocolpos werd ontlast door een verbinding te 
maken tussen het linker cavum en de cervix. Bij vagi-
noscopie werd één cervix gezien, die toegang gaf tot 
het rechter cavum. Het pathologisch anatomisch 
onderzoek van de hematosalpinx en het verwijderde 
cysteweefsel waren niet afwijkend.

Een jaar later werd er een hysteroscopie verricht 
omdat er bij echoscopie de verdenking op hemato-
metra van het linker corpus uteri bestond. Hierbij 
werd opnieuw getracht een opening te maken van de 
cervix naar het linker corpus uteri, wat niet lukte. 
Daarom werd weer een laparotomie gedaan om het 
linker corpus uteri en de linker tuba te verwijderen. 
Na uitvoerige adhesiolyse is bij verwijdering van het 
linker corpus het cavum geopend, waarbij bleek dat 
dit zich zeer dicht bij het rechter cavum bevond. 
Daarom werd besloten een deel van het distale lin-
ker corpus in situ te laten na coagulatie van het res-
terend endometrium. Toen werd caudaal hiervan een 
zwelling gevonden, die niet nader gedefinieerd kon 
worden. Er werd een opening gemaakt van deze 
holte naar de vagina.

Weer een jaar later werd er tijdens een controle-
echografie een mononier rechts gezien. Vanwege 
aanhoudende buikpijn werd er een MRI gemaakt 
waarbij er een tortueuze serpentigineuze tubulaire 
structuur werd aangetroffen aan de linkerzijde van 

tive rate van 38%.7 Laparoscopie was de gouden 
standaard om een uterusanomalie te diagnosticeren. 
Minder invasieve onderzoeken zoals een MRI en 
gynaecologische echoscopie worden steeds vaker 
gebruikt. Een MRI heeft als voordeel dat er geen stra-
ling gebruikt wordt. Daarnaast zijn de beelden onaf-
hankelijk van de persoon die het onderzoek verricht, 
in tegenstelling tot een HSG of echoscopie. Een MRI 
kan het volledige urogentiale stelsel beoordelen. 
Echoscopisch onderzoek is goedkoop en snel, maar 
soms zijn anomalieën hiermee lastig in beeld te 
brengen. Met een abdominale echoscopie kunnen 
ook renale afwijkingen worden gezien.

Casusbeschrijving
Patiënte A betreft een 22-jarige vrouw die voor 
second opinion kwam in verband met chronische 
onderbuikpijn. Opvallend was haar uitgebreide voor-
geschiedenis. Op 13-jarige leeftijd werd zij verwezen 
naar een gynaecoloog elders, waar een laparoscopie 
werd gedaan wegens verdenking op ovariumcysten 
links en rechts. Er is geconverteerd naar een laparo-
tomie omdat er sprake was van een zwelling aan de 
linkerzijde tot navelhoogte en vele adhesies. Dit 
bleek een hematosalpinx die werd ontlast en een 
neostomie werd aangelegd. Het rechter ovarium en 
het linker (na adhesiolysis) waren normaal. De diag-
nose na deze ingreep was een uterus didelphys met 
een hematocolpos van het linker corpus uteri. De 

Figuur 1. Classificatie van de vrouwelijke tractus genitalis anomalieën volgens de European Society of Human 
Reproduction and Embryology (ESHRE)4.
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Patiënte werd poliklinisch in kaart gebracht en zowel 
binnen de vakgroep als intercollegiaal besproken 
met urologen, radiologen en (vaat)chirurgen. Er werd 
geconcludeerd dat er twee problemen bestaan.

Ten eerste was er sprake van een uterusanomalie 
waaraan ze meerdere malen is geopereerd. Waar-
schijnlijk zijn er weer veel adhesies. Middels hystero-
scopie was het mogelijk om via de vagina, door de 
eerder gemaakte opening in een afgesloten linker 
vagina te komen, die gevuld was met slijm. Na spoe-
len werd hierboven (voor het eerst) de linker cervix 
gezien. Het cervicale kanaal eindigde in adhesies in 
de vrije buikholte. De classificatie hiervan volgens de 
ESHRE is U3C2V2; een ‘bicorporeal uterus’ met een 
‘double normal cervix’ en een ‘longitudinal obstructing 
vaginal septum’ gepaard met een mononier.

Ten tweede is er een vaatstructuur gezien bij beeld-
vormend onderzoek. Differentiaaldiagnostisch wordt 
gedacht aan het pelvic congestion syndrome, moge-
lijk op basis van het May-Thurner syndrome. Dit 
wordt veroorzaakt door compressie van de arteria 
illiaca op de vena illiaca, resulterend in veneuze 
insufficiëntie met een kans op een diep veneuze 
trombose. Om te differentiëren tussen klachten op 
basis van intra-abdominale adhesies en het May-
Thurnersyndroom is de patiënte naar een derdelijns-
vaatchirurg verwezen. Deze bevestigde de sterke ver-
denking op May-Turnersyndroom, wat gesteund 
wordt door recent ontstane varices in het linker been 
en vulva. Het advies is om een stent te plaatsen, die 
naar verwachting een 70-80% vermindering van de 
klachten zal geven. 

de cervix die naar craniaal verliep, waarschijnlijk 
retroperitoneaal en rijkend tot aan de bifurcatie van 
de arterie iliaca interna en externa. Distaal liep deze 
structuur tot aan de vesico-ureterale junctie, maar 
maakte hier geen verbinding mee. Er werd gedacht 
aan een hemato-ureter, mogelijk in het kader van 
endometriose. Op deze MRI wordt voor het eerst een 
atypische vagina beschreven met een septum en een 
dubbele cervix.

Op 16-jarige leeftijd onderging deze patiënte opnieuw 
verschillende onderzoeken, weer in verband met 
buikpijnklachten. Bij vaginaal toucher werd er een 
zwelling gevoeld van vier cm die drukte op de blaas. 
Bij cystoscopie werd één ostium gezien naar de rech-
ter ureter en blijkt deze zwelling zich niet in de blaas 
te bevinden. Bij een volgende laparoscopie is er een 
normale rechter uterus met rechter adnex beschre-
ven. Het linker adnex kwam niet à vue. Er werd uit-
voerig adhesiolyse uitgevoerd van het omentum naar 
de linker rest van de uterus hoorn en de blaas.  
Geconcludeerd werd dat er geen sprake was van een 
rest hematocolpos, die de voelbare zwelling zou kun-
nen verklaren.

Vijf jaar later zagen wij patiënte op 22-jarige leeftijd 
met dagelijks aanhoudende klachten van buikpijn, 
uitstralend naar de linker flank. Deze klachten hin-
derden haar in het alledaagse leven en belemmeren 
het sporten. Patiënte had tot nu toe de zorg gemeden 
omdat zij in het verleden geen duidelijkheid kreeg en 
zij het gevoel had bij iedere ingreep een deel van 
haar voortplantingsorgaan in te leveren. Patiënte gaf 
aan open te staan voor eventuele ingrijpende thera-
pie.

Figuur 2. Anatomische weergave van de anomalieën 
(casus A) na meerdere operaties.

Figuur 3. Anatomische afbeelding May-Thurner 
syndroom waarbij de vene iliaca door de arteria 
iliaca wordt gecomprimeerd.
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Patiente B betreft een 24-jarige patiënte die zich pre-
senteerde met een primaire subfertiliteit van drie jaar. 
Echoscopie toonde een normale uterus met een 
streepvormig cavum. Rechts hiervan werd een struc-
tuur beschreven van ongeveer 5 x 3 cm, niet geheel 
homogeen. Beiderzijds werden normale ovaria gezien.

Diagnostische laparoscopie met pertubage liet een 
uterus bicornis zien waarbij de linker en rechter 
hoorn even groot waren. De adnexa zagen er nor-
maal uit. Bij chromopertubatie vulde de rechter tuba 
zich niet. Er is geen abnormale structuur in de rech-
ter onderbuik gezien. Vervolgens is een HSG verricht 
waarbij een vlotte vulling van alleen het linker cavum 
en tuba gezien werd met overloop. Concluderend zijn 
er geen duidelijk fertiliteitsbelemmerende factoren 
gevonden. Patiënte begon hierna met intra-uterine 
inseminaties.

Tijdens de fertiliteitsbehandeling bleek dat een wis-
selend echogene structuur gezien werd in de rechter 
onderbuik naast een normaal rechter cavum met een 
normaal endometrium. Dit paste niet bij een afgeslo-
ten rudimentaire hoorn. Er bleek ook communicatie 
tussen het rechter cavum uteri en deze holte, die 
samen een zandloperachtige structuur vormden.

Binnen de vakgroep is de casus opnieuw besproken 
omdat vermoed werd dat er sprake was van een 
afgesloten vagina in plaats van een rudimentaire 
hoorn. Omdat dit soort congenitale afwijkingen vaak 
gepaard gaan met nierafwijkingen is besloten de nie-
ren in beeld te brengen waarbij er sprake was van 
een mononier links. De afgesloten vagina werd 
geopend vanuit de linker vagina en hysteroscopisch 
kon toegang verkregen worden tot het cervicaal 
kanaal rechts en het rechter cavum uteri (met flow 
naar rechter tuba). Het vaginale septum werd verwij-
derd. De uiteindelijke situatie was één vagina met 
hierboven uterus bicornis bicollis. 

Patiënte werd spontaan zwanger met een zwanger-
schap in de rechter(!) hoorn. Bij een zwangerschaps-
duur van 36 2/7 weken beviel ze middels een pri-
maire sectio caesarea van een gezond kind in 
volkomen stuitligging.

Take home message
Beide casus illustreren dat het goed is de volgende 
punten in ogenschouw te nemen voor volledige diag-
nostiek.
Zonder intercollegiaal en interdisciplinair overleg 
bestaat het gevaar een onvolledig beeld van de afwij-
king te krijgen. Hierdoor is het mogelijk om een sub-
optimaal behandelingstraject in te zetten, met moge-
lijk onnodige operaties (zoals casus A illustreert). 
Een multidisciplinaire aanpak zowel binnen als bui-
ten het vakgebied is daarom aan te raden, waarbij 

ieder vanuit zijn of haar achtergrond een bijdrage 
aan de diagnostiek levert. Zo zijn bij casus A uitein-
delijk de gynaecoloog, uroloog, chirurg en radioloog 
betrokken geweest om tot de juiste twee diagnoses 
te komen.

Het denken vanuit de embryologische ontwikkeling 
helpt bij het stellen van de diagnose en hiermee 
geassocieerde afwijkingen. Bij zowel casus A als 
casus B is bijvoorbeeld vrij laat ontdekt dat de pati-
enten een mononier hadden en is daarom niet 
gedacht aan de soms hiermee geassocieerde afgeslo-
ten tweede vagina.

Bij afwijkingen van de genitalia interna moet pas na 
zorgvuldig afwegen gekozen worden voor een 
ingreep, vooral als er onvoldoende duidelijkheid is 
over het individuele beeld. Er moet zo sparend moge-
lijk geopereerd worden, omdat er zelfs na langdurige 
afsluiting (met uitzetting van uterus/tuba) nog herstel 
mogelijk is zoals casus B illustreert. In casus A had 
waarschijnlijk de linker uterus hoorn en tuba 
gespaard kunnen worden als de diagnose duidelijk 
was geweest. Ook heeft de patiënte door het aantal 
ingrepen adhesies ontwikkeld, die mogelijk proble-
men ten aanzien van de fertiliteit geven en eventuele 
operaties in de toekomst moeilijker en risicovoller 
maken.

Genoemde adviezen kunnen in dergelijke casus voor-
komen dat de gynaecoloog in de valkuil van de ver-
borgen vagina trapt.
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Samenvatting
Deze twee casus laten zien dat een afgesloten 
vagina een valkuil kan zijn in de diagnostiek. Derge-
lijke anomalieën worden in praktijk vaak onjuist of 
onvolledig gediagnosticeerd. Naast een goede anam-
nese en een volledig onderzoek wordt duidelijk 
gemaakt dat het denken vanuit de embryologische 
ontwikkeling belangrijke aanwijzingen geeft om tot 
een correcte diagnose te komen. Een casus toont 
aan dat er sprake kan zijn van twee afwijkingen 
tegelijk. Zowel intercollegiaal overleg binnen de vak-
groep als interdisciplinair overleg is belangrijk om 
een ingewikkelde casus goed te benaderen en om 
onjuiste behandelingen te voorkomen. 

Trefwoorden
Uterus anomalieen, multidisciplinair, unilateral 
renale agnesie 

Summary
This article discusses the diagnostic challenge and 
possible pitfall presented in two cases of young 
female patients with a second obliterated vagina. 
Identifying the problem is not always straight for-
ward, emphasizing the need for adequate and thor-
ough diagnostics. Using the embryologic develop-

ment as a guide helps steer the diagnostic process 
towards a proper diagnose. Intercollegiate discus-
sion and multidisciplinary approach appear crucial 
for a broader analysis of the problem(s), allowing 
for proper classification and prevention of unneces-
sary treatment. 

Keywords
Uterus anomalies, Multidisciplinary, unilateral renal 
agenesis
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Patiënte is een 39-jarige gravida 2, para 1. Zij 
wordt bij een amenorroeduur van elf weken ver-
wezen naar onze kliniek in verband met een bij 
echocontrole aangetoonde echodense afwijking 
van de placenta van maximaal 1 cm doorsnede. 
Deze echoscopische afwijking blijkt in omvang 
toe te nemen in de loop van de zwangerschap tot 
uiteindelijk ongeveer 10 cm. Tevens worden er 
calcificaties gezien. Differentiaal diagnostisch 
wordt naast een placentaire afwijking gedacht 
aan een fibrothecoom. Er wordt een primaire sec-
tio à terme verricht in verband met stuitligging 
waarbij naast een gezond jongetje niet alleen een 
placenta wordt geboren…

Zwangerschap
Patiënte wordt naar ons centrum verwezen door de 
eerstelijnsverloskundige in verband met een afwij-
king die bij de termijnecho wordt gezien. Op de echo 
wordt een echodense afwijking gezien van 1 cm 
doorsnede, deze lijkt gelokaliseerd in de placenta. 
De placenta is op deze plek verdikt en goed gevascu-

lariseerd. Bij twintig weken bleek de afwijking 
gegroeid te zijn. Patiënte wordt voor een geavan-
ceerd ultrageluidsonderzoek (GUO-2) naar het geaffi-
lieerde Academisch Ziekenhuis verwezen. Aldaar 
wordt een structuur beschreven van 35 x 52 mm 
rechts hoog boven in utero met vascularisatie vanuit 
de placenta met calcificaties en fibrinedraden. De 
structuur ligt dicht bij de placenta in het vruchtwater, 
niet intraplacentair. Doppleronderzoek van de arteria 
cerebri media en arteria umbilicalis vertoonden een 
normale flow zonder tekenen van anemie, met nor-
male hoeveelheid vruchtwater. Er wordt differentiaal-
diagnostisch gedacht aan een fibrothecoom of een 
bloeding vanuit de placenta, lage verdenking op 
acardiacus of hemangioom. Geadviseerd wordt echo-
scopische follow-up en overname van de zorg door 
de gynaecoloog. De foetale buikomtrek groeit op het 
90e percentiel, zonder echografische afwijkingen. De 
orale glucosetolerantietest blijkt ongestoord. Dopp-
lers van de arteria umbilicalis en arteria cerebri 
media blijven normaal maar de bolvormige structuur 
blijft groeien. 
Bij een AD van 35 weken ligt de foetus in stuitligging. 
Er wordt afgezien van een versie in verband met de 
afwijking. Patiënte wordt gecounseld voor een pri-
maire sectio versus een vaginale bevalling en kiest 
voor een primaire sectio caesarea. Inmiddels is de 
bolvormige structuur gegroeid tot 9 x 10cm. Een vas-
cularisatie blijft zichtbaar via een aanvoerend vat 
vanuit de placenta.

Sectio caesarea
Er wordt een ongecompliceerde sectio caesarea ver-
richt bij een AD van 39 weken waarbij vlot een jon-
getje in stuitligging wordt ontwikkeld met een goede 
start en een geboortegewicht van 3410 gram. Hierna 
wordt de placenta in toto verwijderd, deze oogt nor-
maal. Bij directe controle tijdens de sectio wordt een 
normale placenta gezien zonder macroscopische of 
palpabele afwijkingen. Echter, direct na de geboorte 

Figuur 1. Echoscopische bevindingen bij AD 26+5 
waarbij direct naast het placentaire weefsel een 
echodense afwijking wordt gezien met centrale 
calcificaties
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Er is een omgekeerde bloedstroom (reversed flow) 
vanuit de pomptweeling via anastomoses naar de 
acardiacus, vandaar de naam twin-reversed arterial 
perfusion sequence. Hierdoor groeit het meer distale 
gedeelte van het lichaam normaal en leidt dit tot 
afwezige of ernstig congenitale afwijkingen in het 
apicale deel van het lichaam.4 

De karakteristieke pomptweeling ontwikkelt zich ini-
tieel normaal met normale groei maar daarna kan er 
decompensatio cordis en hydrops foetalis ontstaan 
gevolgd door intra-uteriene dood, dit gebeurt meestal 
in het tweede trimester. Ongeveer 25% van de 
pomptweelingen sterft intra-uterien door decompen-
satio cordis of navelstrengverstrengeling. Het risico 
op vroeggeboorte voor 32 weken bedraagt 50%.5 
Het spontane beloop kan afgewacht worden, maar er 
kan ook electief worden ingegrepen door de bloed-
stroom naar de acardiacus via foetale chirurgie te 
onderbreken. De beste timing voor een electieve 
ingreep is onderwerp van een meta-analyse waarbij 
interventie tussen 12-14 weken met 16-19 weken 
wordt vergeleken.6 Ook kan voor een rescue ingreep 
worden gekozen bij een volumineuze acardiacus of 
bij tekenen van decompensatie van de pump twin, 
bijvoorbeeld bij polyhydramnion, afwijkende dopp-
lermetingen of hydrops foetalis.7

Conclusie
Deze casus beschrijft de zeldzame complicatie van 
een TRAP-sequentie of een acardiacus tweeling 
welke antenaal niet herkend werd en waarbij 
gedacht werd aan een afwijking van de placenta. De 
casus doet ons beseffen dat we hoe zeldzaam dan 
ook, alle differentiaal diagnoses (ook de zeldzame 
die we alleen kennen uit de boeken) moeten blijven 
overwegen bij een echografische afwijking vroeg in 
de zwangerschap in casu bij een schijnbaar groei-
ende afwijking van de placenta.  

van de placenta wordt een bolvormige structuur van 
ruim 14 cm doorsnede uit het cavum uteri spontaan 
geboren die bedekt lijkt te zijn met huidweefsel. Bij 
palpatie voelt de structuur vast elastisch aan en is er 
een dun vlies zichtbaar dat aan de bol vastzit (figuur 
2). De placenta en de bolvormige structuur worden 
opgestuurd voor pathologisch onderzoek. Differenti-
aaldiagnostisch wordt nu het meest gedacht aan een 
acardiacus. Gezien deze mogelijkheid wordt postpar-
tum bij de neonaat het hemoglobine gehalte gecon-
troleerd dat normaal blijkt te zijn (14,1 mmol/l).

Pathologie
In het pathologisch anatomisch onderzoek wordt een 
placenta zonder afwijkingen beschreven. In de losse 
bolvormige structuur wordt huid met onderliggend 
een grote hoeveelheid matuur vetweefsel herkend, 
met gecentreerd ook dwarsgestreept spierweefsel 
Tevens worden foetaal bruinvetweefsel, glad spier-
weefsel, foetaal bindweefsel met verspreid gelegen 
bloedvaten alsmede kraakbeen en botweefsel met 
microscopisch zichtbare haverkanalen gezien. Orga-
nen ontbreken in aanleg. Deze verschillende weef-
sels groeien in een niet vormgevende structuur. Er 
wordt hierbij in bouw geen duidelijke foetus her-
kend. Daarnaast wordt een stukje navelstreng  
geïdentificeerd (figuur 3).
Deze pathologische bevindingen bevestigen de diag-
nose acardiacus.

Acardiacus
De acardiacus of Twin Reversed Arterial Perfusion 
sequentie is een zeldzame afwijking die zich kan 
voordoen bij in aanleg monochoriale tweelingzwan-
gerschappen. Het komt in Nederland ongeveer vijf-
tien tot twintig keer per jaar voor en in ongeveer 1% 
van alle monochoriale tweelingzwangerschappen.1 
De acardiacus heeft geen functioneel hart en wordt 
geperfundeerd door de andere levende ‘pomptwee-
ling’.2,3 

Figuur 2. Macroscopisch aspect van de bolvormige 
structuur verwijderd na ontwikkeling gezonde foetus 
waarin herkenbaar huid structuur aan de oppervlak-
te en een dun vlies lijkend op navelstreng.

Figuur 3. Doorsnede door de acardiacus waarin 
perifeer met name matuur vet en centraal herken-
baar spier-en botweefsel.
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Figuur 4. Schematische weergave gradatie van acardiacus tweelingen. Afb. G en H lijken het meest op de casus.4

A:  Anencefalie, palatoschisis, micro-oftalmie, radiale aplasie, verkorting extremiteiten, oligodactylie en syndactylie.
B:  Anencefalie, schisis, micro-oftalmie, gastroschisis, focomelie en oligodactylie.
C:  Micro-oftalmie, radiale aplasie, focomelie en oligodactylie.
D:  Cyclopie, omfalokèle, radiale aplasie, oligodactylie, afwezigheid neurocranium, klompvoet, oedemen.
E:  Afwezigheid hoofd, armen en thorax, omfalokèle, klomp voeten en syndactylie.
F:  Afwezigheid craniale lichaamsdeel, partieel abdomen, omfalokèle, verkorte onderste extremiteiten, oligodactylie 

en syndactylie.
G:  Afwezig cranium, minimale thorax, omfalokèle, cloacale extrofie, uitstulpingen van de huid suggestief voor 

onderste extremiteiten.
H:  Hemipelvis, een been met een teen, omfalokèle en volledige afwezigheid van thoracale en craniale structuren.

Samenvatting
Een Twin Reversed Arterial Perfusion-sequentie 
(TRAP) of acardiacus tweeling is een zeldzame 
afwijking die zich kan voordoen bij in aanleg mono-
choriale tweelingzwangerschappen. Het komt in 
Nederland ongeveer 15-20 keer per jaar voor en in 
ca. 1% van alle monochoriale tweelingzwanger-
schappen. De acardiacus tweelingzwangerschap 
ontstaat wanneer er zowel een arterio-arteriële als 
een veneus-veneuze umbilicale anastomose ont-
staat en waarbij tussen 8-12 weken zwangerschap 
de hartactie stopt. 
Wij beschrijven een casus waar een patiënte wordt 
gevolgd in verband met echografisch mogelijk een 
placentaire afwijking. Vanwege een stuitligging 
wordt een SC uitgevoerd en wordt er behoudens 
een gezonde zoon een bolvormige structuur gebo-
ren met epitheliaal oppervlak. Pathologisch onder-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24751835


397

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 129, oktober 2016  www.ntog.nl

zoek bevestigt dat het een acardiacus betreft.
De casus doet ons weer eens te meer beseffen dat 
we in de praktijk alle differentiaaldiagnoses moeten 
blijven overwegen, ook die we alleen maar kennen 
uit oude boeken.

Trefwoorden
Acardiacus, TRAP-sequentie, monochoriale gemelli

Summary
A Twin Reversed Arterial Perfusion-sequence (TRAP) 
or Acardiac twin is a rare complication that can be 
seen in initially monochorionic twin pregnancies. In 
the Netherlands it occurs 15-20 times per year and the 
incidence among monochorionic twin pregnancies is 
about 1%. The acardiac twin develops when there are 
both arterial-arterial anastomoses as veneus-veneus 
anastomoses and when one fetus dies in between the 
8-12 weeks of gestation. About 50% of all pump twins 
dies intra-uterine.
We present a unique case of a patient who is fol-

lowed because of an placental abnormality on ultra-
sound. Due to a breech position a caesarian section 
is performed and except a healthy son a spherical 
structure is born with epithelial features. Pathological 
investigation confirms that this was indeed an acar-
diac twin. 
This case makes us realize again that is important to 
consider all differential diagnoses even though these 
may not be the most common ones.
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Genitopelviene pijn/penetratiestoornis (GPPPS) is 
een multifactoriële aandoening waarbij coïtus 
pijnlijk of onmogelijk is en waarbij niet zelden 
sprake is van een overactieve bekkenbodem. In 
dit artikel presenteren we de resultaten van de 
behandeling van therapieresistente GPPPS met 
botulinetoxine (BTX). Na BTX behandeling was 
coïtus bij 96% van de vrouwen (n=50) mogelijk, 
bij 71% van hen zelfs zonder pijn.  

In de DSM-5-classificatie wordt bij seksuele pijn-
stoornissen geen onderscheid meer gemaakt tussen 
vaginisme en dyspareunie. Beiden vallen onder de 
definitie van genitopelviene pijn/penetratiestoornis.1

Bij deze aandoening is er onder andere sprake van 
onvrijwillige samentrekking van de spieren rond de 
introïtus vaginae, leidend tot dyspareunie, onmoge-
lijkheid tot coïtus, vaginale kramp en soms ook tot 
bekkenpijn. Uiteindelijk kan dit resulteren in een vici-
euze cirkel waarin pijn, angst voor pijn en libido-
verlies elkaar versterken. De multifactoriële pathoge-
nese van GPPPS maakt dat, na uitsluiten van een 
anatomische oorzaak, een multidisciplinaire aanpak 
wordt geadviseerd door een team bestaande uit een 
seksuoloog, een bekkenfysiotherapeut en eventueel 
een psycholoog. Wanneer deze benadering met 
gedragstherapie in combinatie met vingeroefeningen 
of pelote en/of psychotherapie niet tot het gewenste 
resultaat leidt, kunnen invasieve interventies overwo-
gen worden zoals TENS, vestibulectomie en botuline 
toxine (BTX).2

Overactiviteit van de bekkenbodem speelt een sleu-
telrol bij GPPPS en kan geobjectiveerd worden met 
een elektromyogram EMG en manometrie.3-5 De 
meeste bekkenfysiotherapeuten maken gebruik van 
een oppervlakte-EMG (sEMG) om de overactieve 
bekkenbodem te kwantificeren6, het probleem daar-
mee inzichtelijk te maken voor de vrouw en de vor-
dering van de behandeling te evalueren. 
BTX is een neurotoxine geproduceerd door Clostri-
dium botulinum. Na injectie blokkeert het de afgifte 

van acetylcholine en verhindert zo de neuromuscu-
laire prikkel overdracht. Hierdoor ontstaat een lokale, 
reversibele spierverlamming. Het klinisch effect van 
BTX is dosis gerelateerd, merkbaar na drie tot zeven 
dagen en maximaal na veertien dagen. Herstel van 
de impulstransmissie vindt plaats na enkele maan-
den wanneer zenuwuiteinden opnieuw uitgroeien en 
zo weer contact gemaakt wordt met de motorische 
eindplaat. Volledig herstel van de spierkracht treedt 
op na drie tot zes maanden.7 

Bijwerkingen komen zelden voor en zijn in het alge-
meen mild en tijdelijk van aard. Gemeld zijn: lokale 
pijn en roodheid, hematoomvorming of bijwerkingen 
gerelateerd aan de lokale spierverslapping. 
Contra-indicaties voor het gebruik zijn neuromuscu-
laire aandoeningen zoals myasthenia gravis, ALS of 
het Eaton-Lambertsyndroom. BTX is commercieel 
beschikbaar als Botox (Allergan, USA), Dysport en 
Azzalure (Ipsen-Biotech, Frankrijk), Xeomin en Bocou-
ture (Merz Pharma, Duitsland). Alle middelen varië-
ren in potentie en zijn niet uitwisselbaar. Een eenheid 
Botox is equipotent aan 3-5E Dysport.
 
De eerste beschrijving van de toepassing van BTX als 
behandeling voor vaginisme dateert uit 1997.8 Meer-
dere case series lieten vervolgens een positief effect 
zien met succespercentages variërend van 
65-95%.4,9-12 De resultaten van behandeling varieer-
den door de heterogeniteit van de geïncludeerde 
vrouwen, de dosis en de plaats van toediening. De 
slagingspercentages bleken echter beduidend hoger 
te zijn bij vrouwen met vaginisme en dyspareunie 
met een bewezen overactieve bekkenbodem.13,14 In 
de diverse studies is er een grote variatie in de hoe-
veelheid toegediende BTX, variërend van 20 tot 150E 
Botox en 20/40 tot 150/400E Dysport. Bij lagere 
doseringen bleken herhaalde injecties noodzakelijk.4 
Bij hogere doseringen werd incidenteel een kortdu-
rende milde stressincontinentie gezien.10 
In de case control studie van Shafik en Al-Sibai wer-
den acht vrouwen met vaginisme met Botox behan-
deld, waarna coïtus goed mogelijk bleek. Bij de con-

Genitopelviene pijn / penetratiestoornis: GPPPS
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GPPPS met botulinetoxine 
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trolegroep van vijf vrouwen werd na injectie met 
fysiologisch zout geen verbetering gezien.15 
Abbot et al. publiceerden de enige dubbelblind 
gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie. Bij 
zestig vrouwen met minstens twee jaar chronische 
pijnklachten en overactieve bekkenbodem werd een 
injectie met 80E Botox vergeleken met een injectie 
met fysiologisch zout.5 Bij de dertig vrouwen die 
behandeld werden met Botox was er sprake van een 
significante reductie van bekkenbodem overactiviteit 
en bekkenpijnklachten. Het merendeel van de geïn-
cludeerde vrouwen was niet seksueel actief. Het 
effect van de Botox-toediening op coïtus werd in 
deze studie niet onderzocht. 
In onderstaande studie presenteren we de resultaten 
van de behandeling van GPPPS door toediening van 
Botox. Doel van het onderzoek was om te evalueren 
in hoeverre BTX een toegevoegde waarde heeft bij 
de behandeling van vrouwen met therapieresistente 
GPPPS. Eindpunten waren normalisatie van de bek-
kenbodemtonus vastgesteld met sEMG en de moge-
lijkheid tot (pijnloze) coïtus. 

Patiënten en methode
Van 2005 tot 2012 werd in het Elkerliek Ziekenhuis 
prospectief het effect van behandeling met BTX bij 
vrouwen met therapieresistent GPPPS onderzocht. In 
aanmerking kwamen vrouwen die verwezen waren 
wegens GPPPS, waarbij de gebruikelijke behandelin-
gen waaronder bekkenfysiotherapie en of seksuolo-
gische behandeling onvoldoende of niet succesvol 
waren gebleken. Zwangeren, patiënten die borstvoe-
ding gaven en patiënten met een traumatische seksu-
ele voorgeschiedenis, zonder seksuele partner of met 
een neuromusculaire aandoening, werden uitgeslo-
ten. Ook moest de vagina tenminste voor één vinger 
toegankelijk zijn om het EMG mogelijk te maken. 
Schriftelijke informatie werd verstrekt met een week 
bedenktijd. 
De studie werd goedgekeurd door de lokale medisch-
ethische commissie. Informed consent werd verkre-
gen. Anatomische oorzaken werden uitgesloten mid-
dels gynaecologisch onderzoek. Vervolgens werd een 
sEMG verricht (Myomed 932, Enraf nonius) met een 
2-ringen, 65 mm diameter vaginale probe (Pelviring 
vaginale standaard; Pelvitec). Het onderzoek werd 
uitgevoerd in liggende houding met een kussen 
onder het hoofd en een knierol. 
Er werden vier metingen verricht: een rustmeting van 
1 minuut (rusttonus), 4 x een Maximal Voluntary Con-
traction (fast-twitch), 3 x Endurance contraction 
(slow-twitch) en rusttonus na tonisatie van wederom 
1 minuut. Alle onderzoeken werden uitgevoerd door 
dezelfde bekkenfysiotherapeute onder gestandaardi-
seerde omstandigheden. Overactieve bekkenbodem 
werd gedefinieerd als een verhoogde rusttonus van 
minimaal 2x de normaal waarde en een persisterend 
verhoogde tonus na aanspannen.4

De behandeling werd uitgevoerd in de polikliniek. 
Een ampul van 100E BTX (Botox, Allergan) werd ver-
dund met 1 ml fysiologische zoutoplossing 0,9%. De 
BTX werd toegediend met een 30 gauge naald. Bei-
derzijds werd transvaginaal op drie plaatsen (op 
3-4-5 en 7-8-9 uur) in de musculus puborectalis een 
totale dosis van 50E Botox geïnjecteerd. Injectie vond 
plaats zonder sedatie of lokale verdoving. Hierdoor 
was het mogelijk om digitaal de optimale lokalisatie 
van de overactieve spieren te bepalen. BTX werd 
geïnjecteerd op een diepte van 8-10 mm. Twee 
weken na de BTX-injectie werd een tweede sEMG 
uitgevoerd. In geval van aanhoudende overactiviteit 
werd een tweede BTX-injectie toegediend binnen 
één week en een vervolg sEMG opnieuw veertien 
dagen later uitgevoerd.
Eerst na normalisatie van het sEMG werd geadviseerd 
coïtus te proberen, zo nodig met glijmiddel. Poliklini-
sche controle volgde acht weken na het laatste sEMG. 
Alle vrouwen werden na één en twee jaar en bij afslui-
ting van het onderzoek telefonisch gevraagd naar de 
mogelijkheid tot pijnloze coïtus. De intake, behande-
ling, poliklinische controle en telefonische controles 
werden door dezelfde gynaecoloog uitgevoerd.

Resultaten
Alle vrouwen verwezen in de onderzoeksperiode vol-
deden aan de criteria. Veertien van de vijftien vrou-
wen met levenslang GPPPS werden tevoren gezien 
door een seksuoloog en/of psycholoog. Bij de vrouw 
die tevoren geen seksuoloog bezocht, was sprake 
van lichen sclerosus. Geen van de vrouwen met een 
verworven GPPPS werd tevoren door een seksuoloog 
en/of psycholoog gezien. Alle vrouwen besloten des-
gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. De 
mediane leeftijd van de vrouwen was 30,5 jaar. De 
mediane duur van de klachten bedroeg 24 maanden. 
Het sEMG voor behandeling liet bij alle vrouwen 
overactiviteit van de bekkenbodem zien. Voor ver-
dere kenmerken van de vrouwen, inclusief voor-
gaande behandelingen zie tabel 1. De follow-up 
bedroeg 37-107 maanden (mediaan 47,5 maanden).
De behandeling werd door alle vrouwen goed verdra-
gen. Complicaties tijdens of na de toediening traden 
niet op. Ook werden geen bijwerkingen van vaginale 
droogheid, fecale en/of urine-incontinentie gemeld. 
Bij 45 vrouwen (87%) werd een normale bekkenbo-
demtonus vastgesteld na de eerste BTX-injectie; bij 
de overige zeven vrouwen (13%) werd normalisatie 
van het sEMG verkregen na een tweede BTX-injectie.
Voor BTX-toediening was bij 46% van de vrouwen  
(n = 24) coïtus wel mogelijk, echter niet zonder pijn. 
Na de BTX-behandeling was coïtus bij 96% van de 
vrouwen (n = 50) mogelijk. Bij 37 van de 50 vrouwen 
(71%) was de coïtus bovendien pijnloos.
Bij twee vrouwen was coïtus na de behandeling niet 
mogelijk. Eén van de vrouwen bleek relationele pro-
blemen te hebben, de ander werd in verband met 
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ter wel verscheidene behandelingscycli noodzakelijk. 
Mogelijk had dit te maken met de lage dosering BTX. 
In ons onderzoek kregen alle vrouwen 50E Botox 
toegediend. Bij 13% was een tweede injectie met BTX 
nodig om voldoende relaxatie te verkrijgen. Pacik 
rapporteerde bij de dosering van 100-150E BTX voor-
bijgaande stressincontinentie.10 Onderzoek naar de 
optimale dosering is nodig.
Nauwkeurige plaatsing van de injectie is nodig om 
een optimale werkzaamheid te bereiken. Door toe-
diening zonder sedatie is met behulp van palpatie de 
locatie goed vast te stellen. In verschillende studies 
wordt gebruik gemaakt van een naald-EMG om de 
juiste locatie te bepalen.13,17 Deze techniek (die signi-
ficant pijnlijker is tijdens de procedure) blijkt niet 
beter dan de ‘palpatietechniek’.5,18,19

De behandeling kan poliklinisch worden uitgevoerd, 
zonder extra hulpmiddelen. Ervaring er mee vergroot 
de expertise en leidt tot betere resultaten.
Vrouwen met GPPPS en een overactieve bekkenbo-
dem blijken het meeste baat te hebben bij een BTX 
behandeling.11 In onze populatie werd bij alle vrou-
wen een verhoogde bekkenbodemactiviteit vastge-
steld. Abbott et al. vonden bij slechts 58% van de 
vrouwen verwezen met bekkenpijn, een overactieve 
bekkenbodem.5 Het hoge percentage in onze patiën-
tenpopulatie is te verklaren door de patiëntselectie. 
Patiënten werden verwezen door de bekkenfysiothe-
rapeut of door collega gynaecologen, waarbij door 
de verwijzers de overactieve bekkenbodem reeds 
was vastgesteld of werd vermoed.
Uit de literatuur blijkt dat vrouwen met fobisch ver-
mijdingsgedrag of met een traumatische seksuele 
gebeurtenis in het verleden minder profijt zullen heb-
ben van BTX injecties.2 In onze studie was bij twee 
vrouwen coïtus na behandeling niet mogelijk. Een 
bleek relationele problemen te hebben, de ander 
intimiteitsproblemen. In onze studie was een trau-
matische seksuele gebeurtenis in het verleden een 
exclusiecriterium, intimiteitsproblemen of relationele 
problemen echter niet. Het is niet bekend of andere 
vrouwen ook dergelijke problemen hadden. Het 
effect van deze problemen op het behandelresultaat 
is daarom onduidelijk. 
Gezien de multifactoriële etiologie van levenslange 
GPPPS verdient het de voorkeur de vrouwen in team-
verband te behandelen. Bij alle vrouwen met levens-
lang GPPPS (n=15) was na initiële behandeling door 
seksuoloog en/of psycholoog en bekkenfysiothera-
peut de vagina toegankelijk maar coitus nog niet 
mogelijk. Na behandeling met BTX was coitus moge-
lijk bij alle vrouwen en pijnloos bij elf van hen.
Als vrouwen na een BTX-behandeling pijnloos coïtus 
kunnen hebben, lijkt het effect permanent of op zijn 
minst langdurig ondanks het feit dat het farmacolo-
gisch effect van BTX tijdelijk is. Mogelijk neemt het 
risico op recidief bekkenbodemoveractiviteit af door 
het doorbreken van de negatieve spiraal. 

intimiteitsproblemen verwezen naar een seksuoloog. 
Uiteindelijk was ook bij haar probleemloos, pijnloos 
coïtus mogelijk. 
Slechts één van de met succes behandelde vrouwen 
meldde zich na twaalf maanden met recidiefklachten 
na een ernstige urineweginfectie. Na een hernieuwde 
BTX-behandeling was coïtus weer pijnvrij mogelijk. 
In de follow-upperiode van 24 maanden daarna trad 
geen recidief van de klachten meer op.

Discussie
In deze longitudinale prospectieve follow-upstudie 
bij vrouwen met therapieresistente GPPPS onder-
zochten we het effect van BTX-toediening in de bek-
kenbodem. Waar vrijwel alle studies de behandeling 
van pijn als onderdeel van GPPPS centraal stellen, 
hebben wij ons volledig gericht op het weer mogelijk 
maken van (pijnloze) coïtus en hebben we geen 
gebruik gemaakt van aanvullende vragenlijsten over 
seksueel functioneren. Na behandeling was bij 96% 
van de vrouwen coïtus mogelijk, bij 71% van hen 
zelfs zonder pijn. De resultaten sluiten aan bij eer-
dere publicaties. Ondanks het feit dat het een studie 
zonder controlegroep betrof en de onderzoeker 
zowel de behandeling als de follow-up uitvoerde, 
ondersteunen de resultaten de hypothese dat de 
behandeling van therapieresistente GPPPS met BTX 
binnen de context van een multidisciplinaire aanpak 
van toegevoegde waarde kan zijn. De volgende stap 
is een prospectief placebogecontroleerde studie.
Bij de behandeling van de overactieve bekkenbodem 
met BTX zijn zowel de injectieplaats, de toegediende 
dosis als een juiste patiënten selectie belangrijk. De 
relaxerende werking van BTX op spierweefsel is uit-
voerig wetenschappelijk getoetst.7 De dosering blijkt 
van groter belang voor de mate van paralyse dan het 
volume.16

De gebruikte dosis in de diverse studies is wisselend. 
De dosering gebeurt arbitrair en lijkt gebaseerd op 
de ervaring van de clinicus. Bertolasi et al. behandel-
den 39 vrouwen met een overactieve bekkenbodem 
met 20E Dysport in de levator ani. 33 vrouwen (85%) 
herstelden uiteindelijk volledig. Hiervoor waren ech-

N=50 Voorbehandeling 52

Leeftijd (med.) 30,5 jr (17-63) Bekkenfysiotherapie 52 (100%)

Duur klachten (med.) 04 mnd (6-120) Seksuoloog  10 (19,2%)

Follow-up 47,5 mnd (37-107) Psycholoog 04 (7,6%)

Diagnose CPPPD Gynaecoloog 49 (94,2%)

Levenslang   15 Dermatoloog 05 (9,6%)

Verworven  37 Kenakort 04 (7,6%)

Bijkomende diagnose Locale medicatie  12 (23%)

Lichen sclerosis  07 Orale E2 03 (5,7%)

Postmenopauzaal  07 SSRI/amitriptyline 03 (5,7%)

Pelote 25 (48%)

Introïtusplastiek  18 (35%)

Correctie epilitteken 04 (7,6%)

Tabel 1. Patiëntkarakteristieken (N=50)
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Conclusie
GPPPS gaat veelal gepaard met een overactieve bek-
kenbodem. De mate van overactiviteit van de bekken-
bodem kan met een sEMG gekwantificeerd worden. 
Een sEMG is daarmee een adequate methode om het 
effect van de BTX op de bekkenbodem te evalueren. 
Als de reguliere behandeling van GPPPS niet tot het 
gewenste resultaat leidt, kan BTX een goede aanvul-
ling zijn, door reductie van de overactieve bekkenbo-
dem resulterend in herstel van coïtus.

Referenties
 1. Ter Kuile MM. Genitopelviene pijn/penetratiestoornis. TvS 

2013; 37-4: 137-140
 2. Van Lankveld JJ, Ter Kuile MM, Leukink P. Seksuele disfunc-

ties: Diagnostiek en behandeling. Bohn Stafleu, van 
Loghum 2010.

 3. Frasson E, Grazziottin A, Priori A, et al. Central nervous 
system abnormalities in vaginismus. Clin Neurophysiol 
2009;120:117-22.

 4. Bertolasi L, Frasson E, Cappelletti JY, et al. Botulinum neu-
rotoxin type A injections for vaginismus secondary to 
vulvar vestibulitis syndrome. Obstet Gynecol 
2009;114:1008-16.

 5. Abbott JA, Jarvis SK, Lyons SD, et al. Botulinum toxin type A 
for chronic pain and pelvic floor spasm in women: a rando-
mized controlled trial. Obstet Gynecol 2006;108:915-23.

 6. Grape HH, Dedering A, Jonasson AF. Retest Reliability of 
surface electromyography on the pelvic floor muscles. 
Neurourol Urodyn 2009;28:395-9.

 7. Jankovic J, Brin M. Therapeutic uses of botulinum toxin. 
New Engl J Med. 1991;324:1186-94.

 8. Brin MF, Vapnek JM. Treatment of vaginismus with botuli-
num toxin injections. Lancet 1997; 349: 252-3.

 9. Ghazizadeh S, Nikzad M. Botulinum Toxin in the Treatment 
of Refractory Vaginismus. Obstet Gynecol; 2004: 922-5

10. Pacik P. Vaginismus: treatment with intravaginal botox and 
dilation under anesthesia. A prospective study of 70 con-
secutive patients. J Sex Med 2011;8(2):64.

11. Bertolasi L, Frasson E, Grazziottin A. Botulinum toxin treat-
ment of pelvic floor disorders and genital pain in women. 
Curr Womens Health Rev 2008;4:180-7.

12. Pelletier F, Parratte B, Penz S, et al. Efficacy of high doses 
of botulinum toxin A for treating provoked vestibulodynia. 
Br J Dermatol 2011;164:617-22.

13. Brown CS, Glazer HI, Vogt V, et al. Subjective and objective 
outcomes of botulinum toxin type A treatment in vestibu-
lodynia. J Reprod Med 2006;51:635-41.

14. Nesbitt-Hawes EM, Won H, Jarvis, SD, et al. Improvement 
in pelvic pain with botulinum toxin type A – single vs. 
repeat injections. Toxicon 2012;63:83-7. 

15. Shafik A, El-Sibai O. Vaginismus: results of treatment with 
botulinum toxin. J. Obstet Gynaecol 2000; 20(3):300-2.

16. Huang W, Foster JA, Rogachefsky AS. Pharmacology of 
botulinum toxin. J. Am Acad Dermatol 2000;43:249-59.

17. Bertolasi L, Bottanelli M, Graziottin A. Dyspareunia, vaginis-
mus, hyperactivity of the pelvic floor and botulin toxin: the 
neurologist role. G Ital Obstet Ginecol 2006;28:264-68.

18. Jarvis S, Abbott J, Lenart M, et al. Pilot study of botulinum 
toxin type A in the treatment of chronic pelvic pain as 
associated with spasm of the levator ani muscles. Aust N 
Z J Obstet Gynaecol 2004;44:46-50.

19. Abbott J. The use of botulinum toxin in the pelvic floor for 
women with chronic pelvic pain- a new answer to old 
problems? J Minimal Invas Gyn 2009;16:130-5.

Samenvatting
Genitopelviene pijn/penetratiestoornis (GPPPS) is een 
multifactoriële aandoening. Naast de gebruikelijke 
behandelingen lijkt er plaats te zijn voor botulinetox-
ine (BTX) met name als er sprake is van een overac-
tieve bekkenbodem. In het Elkerliek Ziekenhuis 
hebben we een longitudinale prospectieve follow-up 
studie uitgevoerd bij 52 vrouwen. Onderzocht werd 
of de toediening van BTX bij overactieve bekkenbo-
dem met GPPPS zou kunnen leiden tot herstel van 
pijnloze coïtus. Voor BTX-toediening was bij 46% van 
de vrouwen coïtus wel mogelijk echter niet zonder 
pijn. Na BTX-behandeling was coïtus bij 96% van de 
vrouwen mogelijk, bij 71% zelfs zonder pijn. De over-
actieve bekkenbodem en het effect van de BTX-toedi-
ening werden geobjectiveerd met een sEMG. BTX-
behandeling is een goede aanvulling op de reguliere 
behandeling van overactieve bekkenbodem bij 
GPPPS.  

Trefwoorden
Genitopelviene pijn/penetratiestoornis (GPPPS), botu-
linetoxine, primair vaginisme, EMG, overactieve bek-
kenbodem, dyspareunie.

English summary
Chronic Pelvic Pain/Penetration disorders (CPPPD) is 
a multidimensional condition. Besides regular treat-
ments botulinetoxine (BTX) appears to be a good 
solution, especially for pelvic floor overactivity. At the 
Elkerliek hospital we conducted a prospective cases-
tudy on 52 women. The focus of research was if the 
application of BTX with pelvic floor overactivity with 
CPPPD could lead to the restoration of painless 
coitus. Before BTX administration coitus was possible 
for 46% of the women, however not without pain. 
After BTX treatment coitus was possible for 96% of 
the women. Furthermore, coitus was painless for 
71%. Pelvic floor overactivity was objectified with 
sEMG as well as the effect of the BTX administration. 
BTX treatment is an excellent addition to the regular 
treatment of pelvic floor overactivity with CPPPD. 
 
Keywords 
Chronic pelvic pain/Penetration disorders (CPPPD) 
botulinum toxin, vaginismus, EMG, pelvic floor 
muscle overactivity, dyspareunia
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Case report

Kan een normaal ovarium
premenarchaal torderen? 

drs. M. Kalafusova   gynaecoloog 
drs. L. van der Schoor   gynaecoloog

Ovariële torsie komt niet vaak voor bij normale 
eierstokken, maar in zeldzame gevallen kunnen  
ook deze ook premenarchaal torderen. Toch 
wordt er dan niet direct aan een ovariële torsie 
gedacht, wat leidt tot een vertraagde diagnose en 
vertraagde behandeling, met kans op complica-
ties. Aan de hand van een casus tonen wij aan dat 
een normaal ovarium premenarchaal kan torde-
ren, en dat na ovariopexie het risico op recidive 
blijft bestaan.

Casus
Aanleiding van dit artikel is de casus van Masja (7 jr.) 
die in december 2014 met koliekachtige, krampende 
buikpijn links in de onderbuik op de spoedeisende 
hulp kwam. Ze had geen koorts, geen pijn bij het 
plassen en normale defecatie. Na pijnstilling verdwe-
nen de klachten, als diagnose is maag/darminfectie 
zonder bekende verwekker gesteld. In februari 2015 
herhalen de klachten zich. Een aanvullende echo 
toont geen afwijkingen. In november heeft zij weer 
dezelfde klachten, uit een MRI blijkt een ovariële tor-
sie links. Er volgt detorsie via laparoscopie. De klach-
ten blijven zich herhalen. In januari 2016 wordt via 
MRI opnieuw torsie van het linker ovarium vastge-
steld. Er volgt detorsie via laparoscopie, gezien de 
recidive, met ovariopexie; plicatie van IP-ligamentum 
en fixatie van het ovarium op ligamentum latum. 
Toch blijkt in april 2016 het ovarium links weer 
getordeerd. Er volgt opnieuw laparoscopische detor-
sie, en het ovarium wordt in de hele breedte 
gefixeerd aan ligamentum latum, met doorlopende 
suture. 

Achtergrond
Hoewel ovariële torsie (adnexale torsie) een zeld-
zame oorzaak van acute pijn in de onderbuik is bij 
vrouwen, mag dit absoluut niet over het hoofd wor-
den gezien. De aandoening wordt geassocieerd met 
een verminderde veneuze terugkeer uit de eierstok 
en kan tot stromaal oedeem, inwendige bloeding, 

ischemie en necrose leiden. Waarbij meestal de eier-
stok en de eileiders zijn betrokken. Helaas is het 
ziektebeeld niet specifiek en zijn er weinig onder-
scheidende fysieke bevindingen. Dit werkt vertraging 
in de juiste diagnose en de daaruit volgende behan-
deling in de hand. Terwijl een vroegtijdige diagnose 
de geassocieerde gevolgen en necrose van adnexale 
structuren kan voorkomen. 

Pathofysiologie
Ovariële torsie treedt meestal op aan één kant, en 
doorgaans bij een pathologisch vergrote eierstok. In 
60% van de gevallen treedt de torsie op aan de rech-
terzijde.1 Het kan alleen de eierstok zijn die getor-
deerd is maar vaak is er sprake van een adnexale 
torsie, waarbij zowel de eierstokken als de eileider 
betrokken zijn. Bij ovariële torsie is het ovariële 
weefsel aan de pedikel getordeerd, met afbraak 
veneuze afvoer, stromaal oedeem, inwendige bloe-
ding en infarct als gevolg. In normale adnexen is ova-
riële torsie zeldzaam en komt dan alleen voor als er 
sprake is van (een van de vele) anatomische verande-
ringen. Gezien de abdominale lokalisatie van het 
ovarium en een lang ligamentum utero-ovaricum, 
lopen prepuberale meisjes met normale adnexa 
meer risico op een torsie. Dit komt doordat het 
embryologische ovarium tijdens de puberteit 
migreert van de tiende thoracale vertebrae naar het 
bekken.18 Torsies in een normale eierstok komen het 
meest voor bij jonge meisjes met ontwikkelingsstoor-
nissen, afwijkingen, anomalieën (bijvoorbeeld te 
lange eileiders of afwezig mesosalpinx). In minder 
dan de helft van de gevallen van ovariële torsie bij 
jonge meisjes komen cysten, teratomen of andere 
massa voor.2 Bij vrouwen met ovariële torsie komen 
cysten drie keer vaker dan bij de rest van de bevol-
king.1 

Etiologie
Er zijn verschillende oorzaken van ovariële torsie. Zo 
kunnen anatomische veranderingen in de afmetingen 
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van het ovarium de positie van de eileider verande-
ren. Ook worden er aangeboren misvormde en lang-
werpige eileiders waargenomen, dit vooral bij jonge, 
prepuberale patiënten. En in 50-60% van de gevallen 
zijn ovariumtumoren betrokken, zowel goedaardige 
als kwaadaardige. Dermoid tumoren komen hierbij 
het meeste voor.3 Recidiverende torsie komt vaak 
voor bij patiënten bij wie de eerste torsie, in normale 
adnexa, optrad in de premenarchale periode. Bij 
patiënten met een risico op herhaling kunnen ovari-
ele fixatieprocedures worden overwogen.4

Epidemiologie
Ovariële torsie is nummer vijf op de lijst van gynae-
cologische indicaties voor acute chirurgie bij vrouwe-
lijke patiënten. Het kan op elke leeftijd voorkomen, 
maar meestal betreft het de vroege reproductieve 
jaren. Van de patiënten is 70-75% jonger dan 30 jaar. 
Bij ongeveer 20% van de gevallen treedt de torsie op 
tijdens de zwangerschap.2,3 Ook adolescenten vor-
men een risicogroep; de veranderingen in het 
gewicht van hun rijpende adnexa kunnen hier een 
verklaring voor zijn.3 Circa 17% van de torsies treedt 
op bij premenarchale of postmenopauzale vrouwen. 
En hoewel ovariële torsie zeer zeldzaam is bij zeer 
jonge meisjes, is er een geval van ovariële cyste tor-
sie gemeld bij een twee-jarige.4 

Prognose
Zoals reeds aangegeven, kan een vroegtijdige diag-
nose complicaties voorkomen. Helaas is deze juist bij 
de meeste patiënten vertraagd, wat kan resulteren in 
infarct en necrose van de eierstok. De ovariale sal-
vage rate is 10% bij volwassenen, en bij pediatrische 
patiënten loopt dit op tot 27%.7 Torsie van de ovaria 
wordt bij premenarchale meisjes anders geassoci-
eerd dan bij postmenarchale patiënten. Bij preme-
narchale meisjes is er vaak een langere interval tus-
sen de aanvang van de symptomen, ook komen 
koorts en bekkenmassa vaker voor. De mediane 
duur waarbij de symptomen zich manifesteren is 24 
uur bij premenarchale patiënten versus 8 uur bij 
postmenarchale patiënten.8 Uit een ander onderzoek 
(met 23 premenarchale patiënten) blijkt dat de 
belangrijkste symptomen misselijkheid (92,3%) en 
braken (84,6%) zijn.9 Bij 64,1% van de gevallen werd 
abdominale gevoeligheid vastgesteld. Ook werd bij 
28,9% van de gevallen op abdominale echografie 
een vergrote eierstok gezien. Cysten werden via 
echografie vaker bij postmenarchale patiënten aan-
getoond en normale adnexa vaker bij premenarchale 
patiënten.9 Met een percentage van 69% van nor-
male adnexen bij premenarchale patiënten, zou er 
bij jonge meisjes met acute buikpijn direct aan ovari-
ele torsie moeten worden gedacht. Hierdoor kunnen 
complicaties als infectie, buikvliesontsteking, bloed-
vergiftiging, verklevingen, chronische pijn en, hoewel 
zeldzaam, onvruchtbaarheid worden voorkomen.

Klinisch onderzoek
Ovariële torsie geeft in de anamnese en in het licha-
melijk onderzoek een typisch non-specifiek en zeer 
variabel ziektebeeld.8 Een eenzijdige, pijnlijke 
adnexale massa wordt gerapporteerd bij 64,1% van 
de premenarchale patiënten. Echter, ook als deze 
pijnlijke massa niet wordt geconstateerd, kan de 
diagnose ovariële torsie niet worden uitgesloten. 
Gevoeligheid bij palpatie is echter mild aanwezig bij 
30% van de patiënten en afwezig bij 30% van de 
andere patiënten. Daarom kan het ontbreken van 
een reactie op palpatie ovariële torsie niet met zeker-
heid uitsluiten. Acute buikpijn ofwel peritoneale prik-
keling is bij de ovariële torsie zeldzaam, maar als die 
aanwezig is moet men denken aan een gevorderde 
torsie met complicaties. 

Differentiële diagnose
In 50% van de gevallen van premenarchale ovariële 
torsie komt deze voor bij normale adnexa. Daarom 
moet bij jonge meisjes met acute buikpijn zonder 
duidelijke oorzaak en met normale adnexa ook 
onderzoek worden gedaan naar ovariële torsie. 
Andere oorzaken van pijn in het bekken bij deze 
leeftijdsgroep zijn ovariële tumoren en ureterale cal-
culi.

Diagnostiek
Bij de behandeling van vrouwen met onderbuikpijn 
in het bekken speelt color dopplerechografie een 
grote rol.12,13 Voor vroegtijdige vaststelling van ovari-
ele torsie is deze techniek zelfs noodzakelijk en de 
eerst aangewezen methode. Met echografie kunnen 
namelijk de morfologische en fysiologische verande-
ringen in het ovarium zeer goed worden gedetermi-
neerd en kunnen afwijkingen en een verslechterde 
flow worden vastgesteld. Aanvullende diagnostische 
methodes zijn MRI en CT. 

Echografische indicatieve bevindingen
Ovariële torsie kent verschillende indicatieve echo-
grafische bevindingen. Het meest voorkomend is 
ovariumvergroting, secundair bij verminderde 
veneuze- en lymfedrainage. Een co-existente massa 
wordt ook vaak gezien. Daarnaast kan color doppler-
echografie nuttig zijn bij het voorspellen van de 
levensvatbaarheid van de adnexale structuren, 
omdat het de bloedstroom in de gedraaide vaatsteel 
en de aanwezigheid van de centrale veneuze flow in 
beeld kan brengen.13 Een relatief specifieke aanwij-
zing voor ovariële torsie is een gedraaid pedikel in de 
getroffen eierstok. Ook kan de veneuze stroom door 
de interstitiële druk van een gedraaide eierstok wor-
den beïnvloed. Een andere indicatie is intraperitone-
ale vloeistof rond de getroffen eierstok, wat meestal 
interstitiële vloeistof is die uit de eierstok lekt. 
De aanwezigheid van een vergroot ovarium zonder 
intraovariële arteriële of veneuze stroming is zeer 
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Fixatie van ovarium aan het ligamentum latum links.

indicatief voor een torsie. Tijdens het ontstaan en tij-
dens de progressie van de torsie kan de arteriële per-
fusie worden behouden, met slechts een geblok-
keerde veneuze en lymfatische stroom. Bovendien 
kan een normale doppler-flow, als de echo wordt uit-
gevoerd gedurende een tijdelijke detorsie, de sugges-
tie wekken dat het een normale eierstok betreft. En 
hoewel een gebrek aan intraovariële arteriële en 
veneuze doorstroming een goede indicatie is voor 
ovariële torsie, kan er ook sprake zijn van een onvol-
ledige adnexale torsie. De onvolledige torsie kan dan 
gepaard gaan met een normale adnexale stroom. 
Soms kunnen stroomgegevens van de aangetaste 
eierstok moeilijk in beeld worden gebracht, net als 
bij een gezonde contralaterale eierstok. Als dit het 
geval is, dan is alleen het beeld van de morfologi-
sche grijsschaal van de ovaria bruikbaar om de diag-
nose ovariële torsie te kunnen stellen. 

Magnetic resonance imaging (MRI)
Een MRI-scan kan de intraperitoneale ovariële ver-
groting en vocht in het gebied rondom de eierstok 
aantonen. Ook een gedraaide pedikel kan volgens de 
literatuur via MRI worden aangetoond. 

Computed Tomography (CT)
In de literatuur zijn meerdere bevindingen beschre-
ven die via CT kunnen worden aangetoond:
–  Vergrote adnexale structuur (> 5 cm)
–  Dikke rechte bloedvaten gedrapeerd rond de laesie
–  Volledige afwezigheid van enhancement
–  Bloeding of gas in de twisted laesie
–  Verkeerde plaatsing van de twisted structuur (aan 

de middellijn of contralaterale zijde)
–  Afgeweken baarmoeder naar de betrokken kant
–  Infiltratie van het periadnexal vet
–  Tubale verdikking
–  Verdikte vasculaire pedikel met stuwing in vaten
–  Ascites

Management
Ovariële torsies die niet worden opgemerkt, kunnen 
tot complicaties leiden. Met een vroegtijdige diag-
nose gevolgd door een chirurgische ingreep kan dit 
worden voorkomen. De gebruikelijke ingreep is 
detorsie. Deze ingreep is veilig, ook langetermijnre-
sultaten geven aan dat de normale anatomie en func-
tie dan behouden blijven.16 Na de detorsie kan ook 
macroscopisch non-viable ovarium in situ worden 
gelaten. Ook dit kan tot volledig herstel van het 
getroffen ovarium leiden. Er mist echter een langdu-
rige follow-up om dit resultaat te bevestigen.17 Reci-
diverende torsie komt vaak voor bij patiënten met de 
eerste torsie in de premenarchale periode, met nor-
male adnexen. Bij patiënten met een risico op herha-
ling kunnen fixatieprocedures kunnen worden over-
wogen.2 Vroegtijdige diagnose maakt de gebruikelijke 
laparoscopische behandelingen en vermindering van 
complicaties mogelijk. Bij detorsie van de gedraaide 
eierstok kan profylactische oöphoropexie worden 
overwogen van de contralaterale normale eierstok. 
Ook deze ingreep is veilig, maar om te kunnen zeg-
gen dat dit een torsie van het ovarium helpt voorko-
men, is er meer onderzoek nodig. Gaat een torsie 
samen met ovariële cyste dan wordt cystectomie 
geïndiceerd, waarbij er geen oophorpexie aan de 
gezonde eierstok wordt verricht. Daarnaast is het 
belangrijk na een eerste torsie de patiënt en de 
ouders te informeren over recidive, zodat ook zij bij 
herhaling van de klachten eerder op onderzoek in 
die richting aandringen. 

Discussie
Acute buikpijn bij meisjes en vrouwen kan een aan-
wijzing zijn voor ovariële torsie. Wordt de torsie niet 
opgemerkt, dan kan dit leiden tot infarct van de eier-
stok en de eileider. Daarom moet bij elk meisje en 

Ovariële torsie links. Rechts normale ovarium. In het midden klein uterus. 

Status na detorsie. Links vergroot en opgezwollen ovarium, rechts normale 
ovarium.
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bij elke vrouw met acute pijn in de onderbuik die 
gepaard gaat met braken, ook gedacht worden aan 
een ovariële torsie. Echter het stellen van de diag-
nose is niet eenvoudig: uit alle studies naar ovariële 
torsie blijkt dat de klinische en laboratoriumkenmer-
ken zeer gevarieerd zijn. Het kan bijvoorbeeld lijken 
op koliek, maar bij pijn met een niet-migrerend 
karakter duiden de klachten eerder op een torsie. Als 
bij een jong meisje met acute buikpijn het ziekte-
beeld snel verslechtert, moet men zeker aan ovariële 
torsie denken en ook onderzoek in die richting uit-
voeren. Echografie is hiervoor de initiële diagnosti-
sche modaliteit, maar heeft als beperking dat de 
stroming op Doppler niet altijd aanwezig is. De stan-
daardbehandeling van een ovariële torsie is detorsie. 
En ondanks het macroscopische uiterlijk van de eier-
stok, wordt er tegenwoordig ook voor ovariopexy 
gepleit. Ovariële fixatie na adnexale torsie is niet 
gestandaardiseerd en de beste methode van fixatie 
blijft onbekend.
Wegens het ontbreken van vaststaand bewijs voor de 
behandelingskeuze, is in deze casus een individuele 
en flexibele benadering toegepast. Omdat er sprake 
was van herhaalde torsie, hebben wij gekozen voor 
ovariopexie: het in eerste instantie verkorten van 
ligamentum IP en ligamentum uteroovaricum. Bij de 
derde laparoscopie werd besloten tot fixatie van ova-
rium aan ligamentum latum met oplosbare hechting. 
In de literatuur wordt tevens geadviseerd ook perma-
nent non-reactief hechting als 2-0 te gebruiken.18

Met dank aan Stephanie Prinssen, contentspecialist 
en vriendin.
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Samenvatting
Ovariële torsie komt vooral voor bij vrouwen in 
de vruchtbare leeftijd, en is alleen zeldzame de 
oorzaak van acute buikpijn bij premenarchale 
meisjes. Bij de premenstruele leeftijd betreft het 
meestal torsies van normale ovaria, wat vaak 
leidt tot vertraging in het stellen van de juiste 
diagnose en het bepalen van de juiste behande-
ling. Het stellen van de juiste diagnose is niet een-
voudig door een diffuus ziektebeeld. Maar als er 
op basis van het ziektebeeld geen andere eendui-
dige diagnose gesteld kan worden, moet er direct 
gedacht worden aan een ovariële torsie, en in die 
richting zou het verdere onderzoek moeten wor-
den gedaan. De behandeling zelf is niet gestan-
daardiseerd, en er bestaat een lange termijn fol-
low-up van de resultaten na ovariopexy als 
behandeling van de torsie. 

Trefwoorden
ovariële torsie, premenarchale vrouwen, ovario-
pexy
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Summary
Ovarian torsion is most common in women of 
childbearing age, and is not often the cause of 
acute abdominal pain in pre-menarchal girls. When 
premenstrual age it usually involves distortions of 
normal ovaries, which often leads to delays in 
making the correct diagnosis and determine the 
proper treatment. Asking the correct diagnosis is 
not simply by a diffuse disease. But if there is to be 
no clear diagnosis based on the clinical picture 
must be given directly to ovarian torsion, and in 
this direction further research should be done. The 
treatment itself is not standardized, and a long-
term follow-up results is also needed after ovario-
pexy as treatment of torque.

Keywords
ovarian torsion, premenstrual women, ovarypexy.
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Mieke Kerkhof

Toen ik zes was, wilde ik kok worden. 
Toen ik zeven was, Napoleon. 
Sindsdien is mijn ambitie in hetzelfde 
tempo blijven groeien (Salvador Dalí)

Verblijvend in Girona, een stadje in Catalaanse streken, schrijf ik mijn 'zomercolumn’. We fietsen door de 
appelboomgaarden. Mijn vrouw zet me aan tot diefstal. ‘Jat effe een appeltje voor mij’, vraagt ze. Ik weiger, zeg 
dat Adam ooit dezelfde vraag kreeg, en dat daar heel veel narigheid van is gekomen.

De hoofdredacteur en ik zijn beiden nogal gecharmeerd van Dalí, geboren in Figueres, een kwartiertje rijden 
hier vandaan. Als één van de gynaecologen, behorende bij de Bossche POP–poli, voel ik de behoefte om even 
‘los te gaan’ over deze extravagante man. 

Salvador kreeg bij geboorte de naam van zijn, op driejarige leeftijd overleden, broertje, dat ook Salvador 
heette. Even voor onze jongste assistenten: zo ging dat vroeger. Hij zou een fobie hebben voor de vrouwelijke 
genitaliën, hetgeen herkenbaar is voor iedere doodvermoeide, vakantievierende gynaecoloog, denk ik. 

Toen hij 25 jaar oud was, heeft hij zijn vrouw Gala leren kennen, nou ja, afgetroggeld van een andere kunst-
schilder (Paul Eluard). Liefde op het eerste gezicht, volgens mij komt dat bij artistiekelingen vaker voor. Mijn 
grootmoeder heeft me dat ooit verteld, toen ze de Story las. Het schijnt ‘trouwen en aftrouwen’ te zijn in dat 
soort kringen, zei oma. Gala bleef levenslang zijn muze, in veel van zijn kunstwerken is zij te zien. Het verhaal 
ging dat Dalí tot 25-jarige leeftijd nog maagd was. Kom daar maar eens om, in deze tijd van ultravroege sex-
arche. Dalí zal het HPV virus zeker niet verspreid hebben. 
Hij kreeg de hoogste Catalaanse onderscheiding en werd door Juan Carlos in de adelstand verheven. Hij ont-
wierp het logo van het Spaanse lollymerk Chupa Chups, dat rond en langdurend betekent. Een andere Cata-
laanse lieveling, Johan Cruijff, werd er vaak mee gezien, nadat hij het roken staakte.

Veel van mijn collegae zullen in Figueres geweest zijn en de overigen moeten gaan. Vergeet Napels. Ik zou zeg-
gen: ‘Eerst Figueres zien, dan sterven’. Het museum is eenvoudig te vinden, zeker voor gynaecologen, want de 
eieren staan op het dak, als symbool voor de toekomst. Ziet u ze niet, loop dan naar een rood gebouw, waarop 
honderden croissants zijn gemetseld, het kan niet missen. Salvador heeft van het oude stadstheater zijn eigen 
museum gemaakt en ligt daar ook begraven, in de kelder. In Figueres is alles Dalí wat de klok slaat. Met name 
de gekrulde snor is fameus. Je vindt hem zelfs in de opgeklopte melk van je cappuccino.

Waarom ik zo enthousiast ben over hem en zijn werk? Omdat hij het onderbewuste tot kunst verheven heeft. 
(Freud bewonderde Dalí zeer). Dalí was daarnaast megalomaan, en wond daar geen doekjes om (zie titel 
column). Hij gunt de bezoeker van zijn museum een intieme inkijk in zijn gedachten. Zijn angsten en dromen 
legde hij vast in schilderijen, die zo scherp zijn als foto’s. Hij heeft ooit gezegd dat het verschil tussen hem en 
een gek is, dat hij wéét dat ie gek is. Goudeerlijke man derhalve. En nooit psychisch gedecompenseerd.

Op vakantie droom ik alles aan elkaar vast. Stafleden uit mijn opleidingstijd zijn verworden tot toiletjuffrouw. 
De hoogleraar gynaecologie danst de tango met mijn overleden moeder. Zelf treed ik avond aan avond op als 
gevierd cabaretière met ontelbaar veel open doekjes. Oeps. De inhoud van deze alinea mag u eigenlijk niet 
weten. O wee, als men denkt dat er een steekje los zit aan mij. Dat is een zwaktebod, als hulpverlener. 

Ik huldig het Dalí-principe. Doe als Dalí! De wereld wordt er een stuk leuker van.

Mieke Kerkhof
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Frederik Ruysch was wereldberoemd vanwege 
zijn collectie anatomische preparaten, maar hij 
was ook belangrijk voor het onderwijs in de ver-
loskunde (afbeelding 1). Ruysch wordt in 1638 
geboren in Den Haag. Hij vestigt zich daar als 
apotheker in 1661. Anders dan dokters, die acade-
misch worden geschoold, worden apothekers, 
chirurgijns en vroedvrouwen, opgeleid volgens 
het meester-gezel-systeem. Ruysch sluit zijn stu-
die geneeskunde in 1664 Leiden af met een pro-
motie over borstvliesontsteking. Hij heeft zich in 
zowel Den Haag als in Leiden intensief bezig 
gehouden met de anatomie van mens en dier. Het 
stadsbestuur van Amsterdam doet een gouden 
greep, door hem, met ingang van januari 1667, te 
benoemen tot praelector anatomie en chirurgie 
van het Chirurgijnsgilde. Ruysch, die ook in ver-
loskunde is geïnteresseerd, gaat direct aan de 
slag. 

Na zijn, al 'tweede request', wordt op 31 januari 1768, 
door het stadsbestuur het besluit, een zogenaamde 
‘willekeur’ gepubliceerd, dat het verboden is ‘als 
Vroed-vrouwen te bedienen sonder daartoe genoeg-
same kennisse en bequamheyt te hebben sulks dat 
uyt hare mishandelingen vele sware ongemacken en 
rampen komen te gebeuren’. Alle vroedvrouwen, niet 
alleen de leerlingen, maar ook de gevestigde vroed-
vrouwen, moeten zich laten examineren door de 
Prae lector van de Chirurgie en de Inspecteurs van 
het Collegium Medicum, dat toezicht houdt op de 
doctores medicinae, de apothekers en de vroedvrou-
wen. Het besluit geldt vanaf 31 mei 1768. In de vol-
gende zeven maanden van dat jaar, behalen 134 
vroedvrouwen het nieuwe examen.1

Ruysch gaat op de eerste donderdag van de maand 
lessen geven over de verloskunde, in de kleine vlees-
hal aan de Nes (afbeelding 2), ‘welken alle Vroed-
vrouwen die haar werk nog geen tien jaren geoefend 
hebben, op zekere moeten bijwonen’; een vroeg 
voorbeeld van post-graduate onderwijs. Hij is ‘byzon-
derlyck verplicht de Vroedvrouwen te onderregten in 
welke gevallen zy de hulp van eenen Vroedmeester 

verzoeken moeten’. De anatomische lessen van de 
Praelector Chirurgie worden, in de periode 1639–
1691, ook in de kleine vleeshal gegeven, zoals in 
1684, als Ruysch ‘den 19 febr[uari] is … begonnen te 
ontleden een vrous persoon, geboor[en] in Italien en 
is hier in het gasthuijs gestorven, welckers genitale 
delen eerst getoont sein aan de vroedvrouwen, en 
den 20 dito aan de chirurgijns beginnen te vertoo-
nen’. Ruysch gebruikt voor het onderwijs ook zijn 
eigen preparaten, zoals een gebalsemde uterus, die 
nog steeds in de Kunstkamera in St. Petersburg kan 
worden bewonderd. 

Het stadsarchief levert enkele indirecte bronnen, die 
informeren over de inhoud van het onderwijs van 
Ruysch: een geschreven lijst met vragen voor het 
vroedvrouwen-examen uit 1685 2 en tientallen losse 
beschreven papiertjes waarop vroedvrouwen melden 
aan het Collegium Medicum, dat zij een vroedmees-
ter hebben ‘verzogt’ en waarom (afbeelding 3).3

De betekenis van Frederik Ruysch 
(1636–1731) voor de verloskunde

prof. dr. O.P. Bleker

Afbeelding 1. Jan van Neck (1643-1714). De anatomi-
sche les van Frederik Ruysch (1683), Amsterdam 
Museum, Amsterdam, rechts Frederik Ruysch en 
uiterst rechts zijn zoon Hendrik.
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helpen in haar Kinderbaren, Amsterdam, 1690. Portal 
behandelt 81 casus, waaronder 24 over dwarsligging, 
7 over afwijkende hoofdligging en 7 over stuitligging. 
Hendrik’s exemplaar is gebonden en doorschoten 
met blanco bladzijden, met eigen geschreven com-
mentaren, zoals bij blz. 49: ‘’t is zeker datter geen 
swaarder verlossing is als wanneer het kind met syn 
schouder voorkomt; dit is waarlijk of om kind of 
moeder of beijde het leven te verlossen. Daarom zo 
mogen de Vroedvrou, als haar sulks voorkom wel 
met den eerste zulx aan de vrienden zeggen in wat 
gevaar de moeder en kind zijn en niet wederstreven 
om aanstonds een meester te halen, gelijk hij [Portal] 
ook zegght’.

Bij een ‘geklemt hooft’, een niet vorderende uitdrij-
ving, wordt de meester ook ‘verzogt’: ‘Den 19 April 
1786 heeft vrouwtje van Duykeren in de elandstraat 
met de heer berkman een verlossing gedaan van een 
geklemt hooft’. Overigens komt dat probleem in het 
Amsterdam van 1700 maar weinig voor,4 maar het is 
wel een ernstig probleem. In Ruysch’ tijd is er nog 
geen goede forceps op de markt. Het Roonhuysiaans 
geheim, een soort grote bandenwipper, is geheim, 
voor veel geld te verkrijgen, wel in het bezit van Ruy-
sch, maar waarschijnlijk niet erg effectief. Paulus de 
Wind schetst de wanhoop van de accoucheur in die 
tijd: ‘wanneer ik [bij ’t geklemd hoofd] de kinderen 
niet keeren kon, te wachten tot dezelve gestorven 
waren, en er dan een haak in te slaan, of met eene 
puntige schaar een opening in’t bekkeneel [schedel-
pan] te booren, daar ik myne vingeren in krygen 
kon, om dus het kind al trekkende af te halen, zonder 
[de moeder verder te beschadigen]’.5

Een ander probleem is: ‘Het water niet breeckende 
en in plaats van water een groote vloet van bloet vol-
gende, en lange durende met verlies van kragten, 
wat te doen’; een geval van placenta praevia. Portal 
behandelt vijf casus van placenta praevia. Hij vindt 
een ontsluiting van een ‘Fransche Ryksdaalder’ in 
een verstreken portio. Hij scheidt ‘de moederkoek 
sagjes van de lyfmoeder, en hierna brak ik de vlie-
zen. Ik had weinig moeite om de voetjes van ’t kind 
te vinden en het na my te haalen; buyten gebragt 
zynde, bevond ik dat het dood was’. De Friese vroed-
vrouw Schrader rapporteert op circa 3000 bevallin-
gen (1693–1745), zes gevallen van placenta praevia 
totalis, waarbij alle kinderen overleden, maar vier 
moeders overleefden.6

Er is in die tijd veel te doen over ‘Hoe de nageboorte 
eerst te crygen’. Van Deventer (1701) is voorstander 
van direct afhalen van de placenta, na de geboorte 
van het kind. Kelderman (1697) wacht eerst af en 
‘soo deselve niet volgt, ende van de nature niet en 
wordt afghedreven, maer op haer plaetse blijft sitten, 
soo is het nodigh dat men de selve met de eersten 

Een belangrijk probleem is: ‘Wat te doen, het kint 
niet wel gekeert synde’, waarvan een casus wordt 
met uitgezakte navelstreng wordt gemeld: ‘Een ver-
lossing gedaan met de Heer de Bree, waarvan het 
kint tot de buijk met de streng was doorgesakt. Anna 
Süfeert, Stads Vroedvrouw, Wijk 16’. Het probleem 
kan worden opgelost met een stuitextractie. Een 
tweede casus gaat over een dwarsligging: ‘op den 
23 Juny Meester Keuls gehat in de tuynstraat bij de 
Vrou van Henderik Sluysteen om dat het kind de 
schouder aan boot’. Hier is een versie en extractie 
aangewezen; in de thuissituatie en zonder sedatie of 
anesthesie. 

Hendrik Ruysch, de zoon van Frederik, wordt in 1712 
‘nevens zijn vader’ aangesteld als ‘Stads Vroed Doc-
tor, tot het intrueeren, examineeren ende lessen der 
vroedvrouwen der vroedvrouwen te excerceeren’. Hij 
gebruikt bij zijn lessen de Nederlandse editie van het 
boek van Paulus Portal De Practyk der Vroed’mees-
ters en Vroed’vrouwen, Of de wyse van een Vrouw’ te 

Afbeelding 3. Briefje van de stadsvroedvrouw Anna 
Süfeert aan het Collegium Medicum. Stadsarchief, 
Collegium Medicum, Amsterdam.

Afbeelding 2. Anoniem (1663). Stadsarchief Amster-
dam, Sint Pieters kapel (links) en Sint Margaretha 
klooster (rechts): respectievelijk de Grote- (1587) en 
Kleine vleeshal (1582).
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te doen; eigenlijk gewoon niks, behalve moed, hand-
werk en enkele instrumenten. Daarbij valt op, dat 
over de problemen al goed en analytisch wordt nage-
dacht en dat men bereid is van anderen te leren en 
de eigen mening te herzien. Tenslotte valt ook de 
empathie op: de toewijding voor het vak, voor de 
anderen in het vak en vooral ook voor de patiënt. 
Wij kunnen er trots op zijn om op de schouders van 
onze vakgenoten toen te kunnen staan. Dat geldt niet 
alleen voor de vroedmeesters, maar uitdrukkelijk 
ook voor de vroedvrouwen. 

Referenties
1. O.P. Bleker, Een vroedvrouw gaat ‘uyt roeyen’. Over Willem-

tje Cloppenburg en Frederik Ruysch. Geschiedenis der
Geneeskunde, 2006, 11 (nr.3): 149-56.

2. C.R. Post. De Amsterdamse vroedvrouw uit de 18e eeuw.
NTVG 1956; 100 (I,3): 1-8.

3. Vroedkunde, stukken betreffende bijzondere bevallingen
1718 – 1738. Stadsarchief Col Med 27, 57.

4. Nieuwenhuis,T. Vroedmeesters, vroedvrouwen en verlos-
kunde in Amsterdam in 1746-1805. Het Spinhuis, Amster-
dam 1995: 21, 9: noot 13.

5. O.P. Bleker en J.Z.S. Pel, Paulus de Wind (1714-1771), Archief:
Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen, 1998: 57-80.

6. Kloosterman G.J. Verloskundige kanttekeningen bij vrouw
Schraders‘menoryboeck’. In: C.G. Schrader’s Memory-
boeck Van de Vrouwens. MJ van Lieburg en GJ Klooster-
man. Rodopi (Amsterdam) 1984: 62-63.

7. Frederik Ruysch, Alle de ontleed-, genees- en heelkundige
werken, Amsterdam 1744: 578.

afhaelt’. Vrouw Schrader is nog wat conservatiever 
en behoeft de placenta slechts bij 2% van de 
3000 bevallingen, manueel te verwijderen. Frederik 
Ruysch is zeer conservatief en adviseert: ‘… gewone 
bequame zagte middelen, men tokkeld eens aan de 
streng, zonder trekken aan dezelfde, maakt eens een 
vlaagje, zet de patient eens op haar voeten, geeft wat 
tot verquikking …’ en wacht wel langer dan 24 uur af.
Hij waarschuwt terecht voor het gevaar van een 
inversio uteri, door te hard trekken aan de navel-
streng: ‘In die tyd, als ik nog de baarende Vrouwen 
bediende, is my eens gebeurt, dat my, als ik een 
dood kind en moerkoek gehaald had, de daar vol-
gende lyfmoeder in ‘t gezigt quam, dewelke aan-
stonts in haar plaats herstelt, en de beenen, zoo als 
de konst vereist, gelegd hebbende, is de zieke in 
korte tyd genezen’. Ruysch heeft volstrekt gelijk; de 
beste methode om het probleem op te lossen is de 
onmiddellijke repositie van de uterus.7

Het is niet gemakkelijk om in onze tijd te oordelen 
over de kennis en kunde van onze vakgenoten in de 
tijd van Ruysch. We moeten ons allereerst verplaat-
sen in de omstandigheden van toen. Bevallingen 
– ook de gecompliceerde – worden thuis opgelost. Er
is geen anesthesie van betekenis, geen bloedtransfu-
sie, geen idee van de oorzaak van infecties, geen
bruikbare forceps, geen mogelijkheid om een sectio
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kunnen worden door de gebruiksduur van Bupropion 
en NVM. De mediane gebruiksduur in de huidige stu-
die was 87 dagen in de Bupropiongroep en 54 dagen 
in de NVM-groep, in eerdere studies was dit 2-4 
weken.
In Nederland richt men zich vooral op een gedrags-
matige, motiverende aanpak. Of farmacologische 
ondersteuning bij ons meer opgang krijgt, zal de tijd 
duidelijk maken. Een herziening van de richtlijn 
Tabaksverslaving is in de maak. Verder kunnen we 
ons verheugen op meer aandacht voor het roken in 
de zwangerschap: VWS heeft de Taskforce Rookvrije 
Start geïnitieerd (ref. rijksoverheid). Een belangrijke 
uitdaging, ook voor gynaecologen.

Met dank aan Mw C. Van der Houwen, gynaecoloog, 
voorzitter Taskforce Rookvrije Start

Referenties
TNO factsheet Roken tijdens de zwangerschap, percentages 

over de periode 2001-2015
www.rokeninfo.nl
assets.trimbos.nl/docs/6e5c0649-dab4-42ab-903e-

39e31d27c9f1.PDF
Tappin D, Bauld L, Purves D et al. Cessation in Pregnancy 

Incentives Trial Team. Financial incentives for smoking 
cessation in pregnancy: randomised controlled trial. BMJ. 
2015 Jan 27;35

Bérard A, Zhao JP, Sheehy O. Success of smoking cessation 
interventions during pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 
2016 Jul 8.

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/29/
plan-van-aanpak-taskforce-rookvrije-start

Hoe gaat het thuis?
Hoe veel van uw patiënten komen in aanraking met 
huiselijk geweld? Volgens de statistieken zou zo’n 
10% van de vrouwen slachtoffer zijn van geweld door 
haar partner in het afgelopen jaar. Het komt voor in 
alle bevolkingsgroepen; 60% van de daders heeft 
een Nederlandse culturele achtergrond en 50%  
heeft een HBO- of universitaire opleiding (Van der 
Knaap, 2010). Naast de directe schadelijke gevolgen 
voor het slachtoffer, blijkt uit een meta-analyse van 
Donovan dat huiselijk geweld sterker geassocieerd is 
met vroeggeboorte (adjusted OR 1,89, 95% BI 1,43-
2,48), geboortegewicht < 2500 gram (gecorrigeerde 
OR 1,92 , 95% BI 1,34-2,73) en dysmaturiteit (ongecor-
rigeerde OR 1,37, 95% BI 1,02-1,84) dan tot nu toe 
werd gedacht (Donovan, BJOG). 
In een begeleidend schrijven houdt BJOG-hoofdre-
dacteur Kahn een hartstochtelijk pleidooi voor meer 
pro-actieve opsporing van huiselijk geweld. Geweld 
door partners ondermijnt het basale gevoel van vei-
ligheid en er ‘mogen zijn’, leidend tot schaamte, min-
derwaardigheidsgevoelens, verminderde zelfzorg en 
uiteenlopende fysieke klachten. Het is een (beïn-
vloedbare) factor die het welzijn van onze patiënten 

Slagen te stoppen
Bijna negen procent van de Nederlandse vrouwen 
rookt dagelijks gedurende de gehele zwangerschap. 
Dit percentage is onder laag opgeleide vrouwen zelfs 
22% (ref TNO). Het is bekend dat roken leidt tot een 
verhoogd risico op miskramen, congenitale afwijkin-
gen, groeivertraging, vroeggeboorte en wiegendood. 
Desondanks is het voor veel zwangeren moeilijk om 
te stoppen. 
Externe motivatie in de vorm van belonen kan hier-
bij helpen. Een beetje. In een Schotse RCT (Tappin, 
BMJ, 2015) stopte 22% van de zwangeren (versus 8% 
in de controlegroep) voor £400,- met roken. Afgezien 
van het geringe effect, zijn er wel wat bezwaren: wie 
gaat het betalen en hoe wordt fraude voorkomen?
Intrinsieke motivatie met farmacologische ondersteu-
ning blijkt veel effectiever (en zonder de boven-
staande bezwaren). Hoewel nicotine teratogeen is, 
stelt het Farmacotherapeutisch Kompas dat er nog 
altijd minder nicotine in het plasma komt door nico-
tinevervangende middelen (NVM) dan door roken. 
Daarnaast is er geen blootstelling aan andere schade-
lijke stoffen van tabaksrook. Het advies is dan ook 
dat het gebruikt mag worden.
Ook van Bupropion (Zyban) zijn er volgens het Lareb 
geen aanwijzingen op verhoogd risico op nadelige 
effecten voor zwangerschap en kind. 
Een recente Canadese retrospectieve studie laat zien 
dat maar liefst 80% van de rokende zwangeren met 
behulp van Bupropion of NVM er in slaagde te stop-
pen. Bovendien werd in deze groep van 388 zwange-
ren een gunstig effect op de zwangerschapsuitkom-
sten gezien: het risico op vroeggeboorte was kleiner 
in de groep die deze middelen gebruikte (tabel 1). 
Discrepanties tussen de huidige studie en eerdere 
studies naar stoppen met roken, zouden verklaard 

OR (95% BI)

Prematuriteit

Bupropion 0,12 (0,03-0,50)

Nicotinevervangende middelen 0,21 (0,13-0,34)

Dysmaturiteit

Bupropion 0,97 (0,50-1,89)

Nicotinevervangende middelen 0,61 (0,41-0,90)

dr. Flora Vernooij

Tabel 1. Odds ratio (OR) op prematuriteit en 
dysmaturiteit bij zwangeren die stoppen met roken 
m.b.v. Bupropion of NVM, vergeleken met rokende 
zwangeren die niets gebruikten. 
De OR is gecorrigeerd voor maternale leeftijd, 
werk-status, woonplaats, opleidingsniveau, jaarinko-
men gezin, ziektekostenverzekering, maternale 
hypertensie, diabetes, astma, depressie en gebruik 
van gezondheidszorg voor zwangerschap
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ernstig schaadt. Daarbij, stelt Kahn, komt het moge-
lijk vaker voor dan diabetes gravidarum, een ziekte 
waar we wel actief op screenen. Stel daarom naast 
de standaardvragen: ‘hoe gaat het met u?’, ‘hoe gaat 
het met uw kind?’ ook de screenende vraag: ‘hoe 
gaat het thuis?’

Referenties
Knaap, L.M. van der, Idrissi, F. el, & Bogaerts, S. (2010). 

Daders van huiselijk geweld. Den Haag: WODC.
Donovan BM, Spracklen CN, Schweizer ML, Ryckman KK, 

Saftlas AF. Intimate partner violence during pregnancy 
and the risk for adverse infant outcomes: a systematic 
review and meta-analysis. BJOG. 2016 Jul;123(8):1289-99.

Alternatieven voor HRT?
Zo’n 50-80% van de perimenopauzale vrouwen heeft 
last van overgangsklachten, met name opvliegers, 
nachtelijke transpiratie en vaginale droogheid. De 
helft van deze vrouwen blijkt alternatieve middelen 
te gebruiken. De effectiviteit van deze middelen is 
recent samengevat in een omvangrijke meta-analyse 
in JAMA. Er is gekeken naar fyto-oestrogenen (soja 
en rode klaver), zilverkaars en diverse soorten krui-
den. Fyto-oestrogenen reduceren het aantal opvlie-
gers met 1,3 per dag (95% BI-2,02 tot -0,61) en de 
vaginale droogheidsscore met 0,3 (95% BI -0,52 tot 
-0,10) maar hebben geen effect op nachtelijke trans-
piratie. Slechts één studie toonde voor ‘niet-Chinese 
kruiden’ effect op opvliegers (-1,62 opvliegers/24 uur 
(95% BI -2,29 tot -0,95)). Studies naar teunisbloem-
olie, lijnzaad, St. Janskruid en Chinese kruiden toon-
den geen verbetering van klachten, maar waren 
inconsistent en te klein in aantal voor meta-analyse.
Kanttekening bij de geïncludeerde studies is dat er 
grote mate van heterogeniteit was: dosering en 
mogelijk ook de samenstelling van de substanties in 
de gebruikte middelen varieerden tussen de studies. 
Ook waren er grote verschillen in kwaliteit (74% van 
de studies had een hoog risico op bias), studie-popu-
latie en gebruikte subjectieve uitkomstmaten. Naar 
schadelijke effecten is niet gekeken. 
Kortom: de effecten zijn klein en baat het niet, dan is 
onzeker of het ook niet schaadt.

Met dank aan: Mw. D.K.E. van Dijken, 
gynaecoloog, voorzitter Dutch Menopause Society

Referentie
Franco OH, Chowdhury R, Troup J, et al. Use of Plant-Based 

Therapies and Menopausal Symptoms: A Systematic 
Review and Meta-analysis. JAMA. 2016 Jun 
21;315(23):2554-63.
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Hoe meer, hoe vroeger
Dat lisexcisies het risico op vroeggeboorte verhogen, 
was al bekend. Kyrgiou et al. hebben nu de grootte 
van dat risico in kaart gebracht. In een meta-analy-
ses van 71 studies zijn 65.000 behandelde vrouwen 
vergeleken met 6 miljoen onbehandelde vrouwen. 
Het bleek dat het risico op vroeggeboorte verhoogd 
was bij vrouwen met CIN, zowel met als zonder 
behandeling (algemene populatie 5,6%, CIN onbe-
handeld 5,9%, CIN behandeld 10,7%, p<0,0001). Het 
ondergaan van meerdere behandelingen of conisatie 
verhoogde het risico het sterkst (figuur 1). Het risico 
op vroegtijdig breken van de vliezen, chorioamnioni-
tis, laag geboortegewicht, NICU-opname en perina-
tale mortaliteit bleek ook verhoogd na behandeling. 
In hoeverre deze laatste uitkomsten het gevolg zijn 
van cervixinsufficiëntie en/of vroeggeboorte wordt 
niet beschreven.
Het goede nieuws is wel dat subgroepanalyse sugge-
reerde dat het risico op vroeggeboorte niet verhoogd 
was bij lisexcisies minder dan 10 mm diep vergele-
ken met CIN-patiënten zonder behandeling (figuur 1). 
Een belangrijk gegeven in de counseling van vrou-
wen met een kinderwens en cervicale dysplasie. 

Referentie
Kyrgiou M, Athanasiou A, Paraskevaidi M, et al. Adverse obste-

tric outcomes after local treatment for cervical preinvasive 
and early invasive disease according to cone depth: syste-
matic review and meta-analysis. BMJ. 2016 Jul 
28;354:i3633.

Figuur 1. Relatief risico op vroeggeboorte na 
behandeling van cervicale dysplasie.
Vroeggeboorte= geboorte < AD 37 weken, tenzij 
anders vermeld. Referentiegroep bestaat uit vrouwen 
die geen behandeling hebben ondergaan, tenzij 
anders vermeld.
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Apostel III en 
inSIGHT 
Deze maand bespreken wij twee studies die zijn 
gepubliceerd in The Lancet.
Allereerst de APOSTEL III. Deze studie heeft de 
effectiviteit en veiligheid van de twee tocolytica 
nifedipine versus atosiban onderzocht bij drei-
gende partus prematurus. Als tweede wordt de 
inSIGHT studie besproken. In deze trial werd de  
effectiviteit van het routinematig uitvoeren van 
hysteroscopie bij subfertiele vrouwen die starten 
met een eerste IVF behandeling. 

drs. Chantal Diedrich (c.m.diedrich@amc.nl)
drs. Judith Horenblas (j.horenblas@amc.nl)

blijft of tocolyse leidt tot verbetering van de neona-
tale uitkomsten. Er is een grote noodzaak tot het uit-
voeren van een placebo-gecontroleerde trial naar het 
effect van tocolyse op de neonatale uitkomst bij drei-
gende vroeggeboorte. 
Artikel: E.O.G. van Vliet, T.A. Nijman, E. Schuit et al. 
Nifedipine versus atosiban for threatened preterm 
birth (APOSTEL III): a multicentre, randomised con-
trolled trial. Lancet. 2016 Mar 1. pii: S0140-
6736(16)00548-1.

inSIGHT
Acroniem: inSIGHT
Volledige titel: SIGnificance of routine Hysteroscopy 
prior to a first IVF Treatment cycle
Achtergrond: Zowel het embryo als het endome-
trium spelen een belangrijke rol bij succesvolle 
implantatie. Er wordt aangenomen dat hysteroscopie 
de kans op zwangerschap na IVF kan verhogen door 
het opsporen van intra-uteriene afwijkingen, het 
induceren van een ontstekingsreactie of dilatatie van 
het cervicale kanaal. Gerandomiseerde studies naar 
de effectiviteit van hysteroscopie voorafgaand aan 
IVF ontbreken echter. 
Vraagstelling: Wat is de effectiviteit van het routine-
matig uitvoeren van hysteroscopie bij subfertiele 
vrouwen die starten met een eerste IVF-behandeling?
Studie opzet: Multicenter, gerandomiseerde trial in 
22 ziekenhuizen in Nederland, uitgevoerd tussen mei 
2011 en augustus 2013.
Studie populatie: Subfertiele vrouwen met een nor-
male transvaginale echo en een indicatie voor een 
eerste IVF-behandeling. 
Interventie: Hysteroscopie voorafgaand aan de start 
van IVF-behandeling versus directe start van IVF-
behandeling.
Resultaten: 750 vrouwen werden gerandomiseerd 
tussen hysteroscopie (n=373) en direct IVF (n=377). Bij 
13% van de vrouwen werden intra-uteriene afwijkin-
gen gevonden. Het percentage doorgaande zwanger-
schappen dat leidde tot de geboorte van een levend 
kind was vergelijkbaar tussen beide groepen (57% ver-
sus 54%, RR: 1,06 (95 CI: 0,93-1,20). De gemiddelde 
tijd tot zwangerschap leidend tot een levend geborene 
was 217 dagen in de hysteroscopiegroep en 197 dagen 
in de direct-IVF-groep (p-waarde: 0,18). Eén vrouw 
ontwikkelde endometritis na hysteroscopie. 
Conclusie: Het routinematig uitvoeren van hystero-
scopie voorafgaand aan een eerste IVF behandeling 
verbetert de uitkomst van de behandeling niet. Hys-
teroscopie heeft daarom geen meerwaarde bij sub-
fertiele vrouwen met een normale transvaginale echo 
voorafgaand aan IVF.
Artikel: J.G. Smit, J.C. Kasius, M.J.C. Eijkemans et al. 
Hysteroscopy prior to In Vitro Fertilization: A multi-
center, randomized controlled trial (inSIGHT trial). 
Lancet 2016, status: accepted.

Apostel III
Acroniem: Assessment of Perinatal Outcome by use 
of Specific Tocolytics in Early Labour
Volledige titel: Nifedipine versus atosiban for threa-
tened preterm birth (APOSTEL III): a multicentre, ran-
domised controlled trial. 
Achtergrond: Bij dreigende vroeggeboorte wordt 
gedurende 48 uur tocolytica toegediend om cortico-
steroïden te laten inwerken om zo de neonatale uit-
komst te verbeteren. Er is echter geen eenduidigheid 
over welk tocolyticum het beste effect heeft op de 
maternale en neonatale uitkomst. 
Vraagstelling: Wat is de effectiviteit en veiligheid van 
nifedipine en atosiban bij dreigende vroeggeboorte?
Studie opzet: Multicentre Randomised Clinical Trial.
Studie populatie: Vrouwen met een dreigende 
vroeggeboorte bij 25-34 weken zwangerschapsduur.
Interventie: Tocolyse middels nifedipine of atosiban 
gedurende 48 uur.
Resultaten: 254 vrouwen werden gerandomiseerd 
voor tocolyse middels nifedipine en 256 vrouwen 
gerandomiseerd voor tocolyse middels atosiban. 
Slechte neonatale uitkomst (perinatale sterfte, BPD, 
sepsis, IVH, PVL of NEC) kwam voor bij 14% van de 
neonaten in de nifedipinegroep en 15% van de neo-
naten in de atosibangroep (RR 0,91, 95% BI 0,61-
1,37). De neonatale sterfte was 5% in de nifedipine-
groep, versus 2% in de atosibangroep (RR 2,20, 95% 
BI 0,91-5,33). Een onafhankelijk panel van experts 
beoordeelde alle sterfgevallen en vond het onwaar-
schijnlijk dat deze sterfte direct gerelateerd was aan 
de studiemedicatie.
Conclusie: Bij vrouwen met een dreigende vroegge-
boorte resulteert 48 uur behandeling met tocolyse 
middels nifedipine of atosiban in vergelijkbare peri-
natale uitkomsten. Echter, de belangrijkste vraag 
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